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PARATHËNIE
Mbrojtja e mjedisit konsiderohet si një sistem dinamik i përbërë nga tërësia e faktorëve
natyrorë dhe veprimit njerëzor që ushtrohet mbi të. Industria e përpunimit të lëkurëve luan
një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit tonë në sajë të potencialit të madh për
punësim, zhvillim dhe eksport. Njëkohësisht, ajo paraqet një rrezik serioz mjedisor nga
shkarkimet e lëngëta dhe mbetjet e ngurta në zonat përreth subjekteve si dhe ujërat
sipërfaqësorë, pa asnjë lloj trajtimi të veçantë.
Objekt i këtij studimi janë zgjedhur dy subjekte private lidhur me ushtrimin e aktivitetit të
tyre industrial në një kohë relativisht të gjatë, rreth 18 vjet, fabrika të përpunimit të lëkurës
nga të cilat njëra ndodhet brenda qytetit të Beratit në zonën ish-industriale të Uznovës dhe
subjekti tjetër në fshatin Vodicë.
Qëllimi i temës: Studimi i impaktit të industrisë së përpunimit të lëkurës nëpërmjet
analizave kimike dhe mikrobiologjike të derdhjeve të lëngëta që gjeneron kjo industri, duke
marrë në konsideratë ndotjen e ujërave sipërfaqësore, konkretisht të lumit Osum, dhe
matja e emisioneve të gazeve të dëmshëm në ambientin e punës, për vlerësimin e rolit të
këtyre ndotësve në shëndetin e punonjësve dhe mjedis. Ky qëllim u realizua nëpërmjet:
 Analizave cilësore dhe sasiore të treguesve fiziko-kimikë si temperatura, pH,
alkaliniteti total, amoniak, sulfate, TSS, TDS etj, të derdhjeve të lëngëta industriale
të lëkurës në lumin Osum.
 Përcaktimit të parametrave mikrobiologjikë si Escherichia Coli, Streptococcus
Faecalis të mbetjeve ujore të përpunimit të lëkurëve.
 Përcaktimit të parametrave të mikroklimës ( temperaturë, lagështi relative, CO2)
në ambientin e punës në subjektet industriale dhe emisioneve të gazeve gjatë
procesit industrial si H2S, NH3.
 Përcaktimit dhe vlerësimit cilësor dhe sasior të parametrave fiziko-kimikë dhe
mikrobiologjikë si Escherichia Coli, Streptococcus Faecalis të derdhjeve ujore të
përpunimit të lëkurëve pas trajtimit të tyre me agjentë të ndryshëm koagulues.
 Inventarizimit dhe klasifikimit të të gjithë reagentëve kimikë që përdoren në
procesin e përpunimit të lëkurës sipas REACH.
 Implementimit në kushte laboratorike të proceseve fiziko-kimike të koagulimit dhe
flokulimit për trajtimin e mbetjeve ujore të fabrikave të lëkurës.
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Ky studim besoj se ka dhënë një kontribut të vlefshëm:
 Në paraqitjen e një tabloje të përgjithshme si dhe krijimin e një database konkret
në lidhje me vlerësimin aktual të ndotjes së industrisë së lëkurës në vendin tonë si
dhe impaktin e saj në mjedis dhe shëndet.
 Në nismat për vendosjen e një konformiteti midis legjislacionit mjedisor dhe
implementimit të kësaj industrie sipas standardeve bashkëkokore kombëtare dhe
ndërkombëtare.
 Në pajisjen me një informacion bazë të administratorëve, pronarëve të fabrikave të
lëkurës dhe palëve të tjera, të interesuara për implementimin e teknologjive dhe
proceseve pastruese për mbetjet që prodhon industria e lëkurës.
 Në klasifikimin, menaxhimin dhe inventarizimin e nje game të gjerë kimikatesh të
rrezikshme që përdoren gjatë përpunimit të lëkurës, si dhe në zbatimin korrekt të
rregullave përkatëse gjatë përdorimit të tyre.
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HYRJE
Mbetjet industriale prodhohen nga burime të ndryshme, si rrjedhim sasia dhe toksiciteti i
tyre do të ndryshojnë në varësi të proceseve industrialë. Sektorët prodhues si: minierat,
energjia, transporti, ndërtimi, bujqësia dhe konsumatorët gjenerojnë mbetje. Më tepër se
gjysma e aktivitetit botëror të përpunimit të lëkurëve zhvillohet në vendet me të ardhura të
ulëta dhe të mesme e lidhur me koston e ulët të fuqisë punëtore dhe lëndës së parë. Në
periudhën 1970 - 1995, prodhimi botëror i lëkurëve të imëta u rrit nga 35% në 56% dhe
prodhimi i lëkurëve të trasha nga 26% në 56% (Azom et al, 2012). Mbetjet e papërpunuara
që shkarkohen nga përpunimi i lëkurës janë përbërje komplekse ekstreme që përmbajnë
përbërës organikë dhe jo organikë, ekstremisht acide ose alkaline, lëndë toksike, shumë
bakterie pathogjene dhe paraqesin probleme të mprehta mjedisore për vendet në zhvillim.
Si rezultat, industria e përpunimit të lëkurës konsiderohet një industri ndotëse intensive
(Akan et al, 2007) dhe është i domosdoshëm një vlerësim konkret në shkallë kombëtare,
rajonale dhe globale për përmirësime në menaxhimin dhe përdorimin e burimeve natyrore
në mënyrë që sasia e mbetjeve dhe ndotjeve të prodhuara nga aktivitetet njerëzore të
reduktohen në një shkallë të madhe. Fenomeni i ndotjes së mjedisit që nga viti 1990 dhe në
vazhdim është i dukshëm dhe në vendin tonë. Fabrikat e përpunimit të lëkurës që deri
atëherë përfaqësoheshin nga 5 të tilla të vendosura nga veriu në jug në Shkodër, Tiranë,
Vlorë, Korçë, Gjirokastër, jo vetëm që mbijetuan, por u krijuan dhe disa fabrika të reja, të
vogla gjatë periudhës së tranzicionit. Këto të rejat kryenin vetëm operacione lokale të
përpunimit deri në stadin “wet-blue” lëkurë e përpunuar (Floqi et al, 2006). Ndër fabrikat e
reja mund të përmendim atë në Tiranë, Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Lushnjë, Berat. Në
qytetin e Beratit ushtrojnë aktivitetin industrial 2 subjekte të tilla private, njëra e vendosur
në zonën e Uznovës dhe tjetra në fshatin Vodicë rreth 5 km larg Beratit, të pozicionuara
afër lumit Osum dhe Vodicë. Këto subjekte i shkarkojnë mbetjet e përpunimit të lëkurës në
ujërat e lumit pa asnjë lloj trajtimi paraprak. Në ish-zonën industriale të Uznovës prej afro 17
vjetësh (1980-1997) ka ushtruar aktivitetin uzina shtetërore e baterive, e cila prodhonte
bateri për mjete lundrimi dhe transporti, kryesisht ushtarake ku lënda e parë e përdorur ka
qënë plumbi dhe acidi sulfurik, sikurse dhe lëndë të tjera si sulfat plumbi dhe cianure. Pas
vitit 1997deri në vitin 2008, në këtë uzinë është kryer privatisht shkrirja dhe riciklimi i
baterive. Rajoni i uzinës në Berat shtrihet në një sipërfaqe prej 3 hektarësh dhe renditet në
listën e zonave më të nxehta të ndotjes në Shqipëri. Lëvizjet e pakontrolluara të popullsisë
që prej vitit 1992 e kanë kthyer zonën e Uznovës në një zonë urbane, të populluar me rreth
7000 banorë , nga të cilët rreth 2200 banorë jetojnë në territorin e ish-uzinës. Analizat dhe
studimet e kryera tregojnë se territori përreth ish-uzinës me të gjithë elementët përbërës
(ujë, ajër, bimësi) është 2-3 herë më i ndotur krahasuar me normat EU(Bashkimi
Evropian). Të rrezikuar janë dhe shumë familje të tjera që kanë tokat bujqësore përgjatë
lumit Osum, ku shkarkohen mbetjet e plumbit gjatë ditëve me reshje sikurse dhe ndotjet e
gjeneruara nga përpunimi i lëkurëve (Alushllari, 2013). Pra faktet tregojnë se historikisht
kjo zonë po vuan sindromën e ndotjeve kimike, prandaj është detyrë e të gjithëve marrja e
masave të nevojshme rehabilituese për reduktimin e nivelit të ndotjeve të ndryshme në
këtë zonë me qëllim sigurimin e një jete të shëndetshme dhe për të penguar degradimin e
mëtejshëm të ekosistemeve ujore, florës dhe faunës.
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PJESA TEORIKE
KAPITULLI I
1.1 Njohuri të përgjithshme mbi lëkurën dhe përpunimin e saj
Tanim quhet procesi i përpunimit të gëzofit të kafshëve për prodhimin e lëkurës, duke e
bërë jetëgjatë dhe të qëndrueshme ndaj dekompozimit. Tradicionalisht tanimi përdor
taninën, një përbërje kimike acide nga e cila rrjedh dhe emri i procesit të përpunimit të
lëkurës (tanin - e ka prejardhjen nga një fjalë e vjetër gjermane për emërtimin e drurit të
lisit ose bredhit, nga i cili nxirret përbërja. Regjja e lëkurës është një ndër aktivitetet më të
hershme të njerëzimit dhe gjurmët e saj të para përmenden në tekstet Asiriane dhe në
Iliadën e Homerit (http://www.leatherresource.com/history). Ky proces është përdorur nga
banorët e Azisë së Jugut të Mehrgarh ndërmjet 7000- 3300 vjet P.K., ndërsa 2500 vjet
P.K., Sumerianët filluan përdorimin e lëkurës. Në kohët e lashta, tanimi është konsideruar
helmues ose si "profesion kundërmues" dhe punishtet e regjjes së lëkurës ndërtoheshin në
periferi të qyteteve, në lagjet e të varfërve. Në të vërtetë, regjja e lëkurës me metodat e
vjetra ka erë shumë kutërbuese sa dhe në kohën e sotme fabrika të tilla që operojnë me
metoda të vjetëruara, janë akoma të izoluara nga qendrat e qyteteve. Civilizimet e hershme
e përdornin lëkurën për çanta, parzmore, pajimet e kuajve, varka, këllëfa, çizme, sandale
(http://en.wikipedia.org/wiki/Tanning). Përpunimi i lëkurës paraqitet si një renditje
komplekse e reaksioneve kimike dhe proceseve mekanike. Midis tyre, regjja kromike është
faza më e rëndësishme që i jep lëkurës qëndrueshmërinë e kërkuar. Ruajtja nga kalbëzimi
para regjjes kromike dhe pas trajtimit, bën të mundur prodhimin e një produkti
përfundimtar me veti specifike si: qëndrueshmëria, pamja e jashtme, rezistenca ndaj ujit,
temperaturës dhe gërryerjes, elasticiteti dhe përshkueshmëria ndaj djersës dhe ajrit, etj.
Lëkura është një produkt industrial i ndërmjetëm me një përdorim të gjerë tek
konsumatorët, ndër të cilët përmendim këpucët, veshjet, mallrat prej lëkure, mobiljet dhe
shumë sende në jetën e përditëshme.
1.1.1 Prodhimi i lëkurës në Evropë dhe në Botë
Prodhimi i modernizuar i lëkurës kërkon një furnizim stabël me lëndë të parë. Kjo
shpjegon zhvillimin e këtij sektori prodhimi kryesisht në ato vende dhe rajone të pasura me
një furnizim të bollshëm të lëkurave të papërpunuara. Në shkallë botërore popullime të
rëndësishme me bagëti gjenden në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Indi, Evropë, Kinë,
Brazil, Argjentinë dhe Republikat e ish Bashkimit Sovjetik. Lëkurët e deleve e kanë
origjinën kryesisht nga Kina, Evropa, Zelanda e Re, Australia, Irani, Lindja e Afërme, ish
Bashkimi Sovjetik dhe India. Lëkurët e dhive sigurohen nga vende të tilla si Kina, India,
Pakistani, Bangladeshi dhe Nigeria. Vendet dhe rajonet e mësipërme përfaqësojnë afërsisht
65-66% të prodhimit botëror të lëkurës. Zakonisht lëkurët tregtohen në gjendje të kripur,
ose në rastet gjithmonë në rritje si produkte të ndërmjetme, veçanërisht në kushtet “wetblue”për lëkurën e gjedhëve dhe në gjendjen pikël për lëkurët e deleve. Ndërsa vendet në
zhvillim mbajnë më tepër se 75% të tufave të gjedhit, në rang botëror ata përbëjnë së
bashku rreth 56% të prodhimit botëror të lëkurës sipas vlerës ose 43% të prodhimit total
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sipas peshës. Megjithatë, në shkallë globale vetëm 39% e prodhimit të materialit të
papërpunuar hyn në tregun ndërkombëtar. Afërsisht nga 5.5 milion ton lëkurë që
përpunohet në gjendjen e regjur dhe të kriposur, përftohen rreth 460,000 ton lëkurë e rëndë
dhe rreth 940 milion m2 lëkurë e lehtë. Evropa prodhon afërsisht 74,000 ton lëkurë të rëndë
dhe rreth 240 milion m2 lëkurë të lehtë. Përsa i përket lëkurës së dhive dhe deleve, 621,000
ton lëkurë e papërpunuar në gjendje të tharë, konvertohet pothuajse në 385 milion m 2
lëkurë e përpunuar në shkallë botërore, ndërsa Evropa prodhon rreth 99 milion
m2(https://circabc.europa.eu/...taneries).
1.1.2 Përpunimi i lëkurës në Shqipëri
Në vendin tonë përpunimi i lëkurëve shënon fillimet e tij që në vitet ‘80 të shekullit të
XIX-të, fillimisht në dy qytete kryesore: Gjirokastra dhe Korça. Në vitet ’45-’46 fabrikat
ekzistuese në Korçë, Gjirokastër dhe Shkodër iu nënshtruan procesit të shtetëzimit deri në
vitet’90. Kjo periudhë shënon dhe ecje thuajse me kohën përsa i përket teknologjive të
pëpunimit si dhe zhvillim në drejtim të kapacitetit dhe cilësisë së produkteve. Bëheshin
përpjekje për një mirë administrim të mbetjeve të procesit dhe trajtim të shkarkimeve të
lëngëta me sedimentim, me vaska të lidhura njëra pas tjetrës, si në rastin e fabrikës në
Gjirokastër. Gjatë periudhës së tranzicionit, vërehet fenomeni i lindjes së punishteve të reja
të përpunimit të lëkurës, pavarësisht nga kapaciteti i vogël, ishin më operacionale dhe
lehtësisht të administrueshme si nga pikëpamja e prodhimit ashtu dhe e sigurimit të tregut.
Faktor nxitës në këtë proces ishte bashkëpronësia me të huajt si në rastin e fabrikave të
mëdha ekzistuese në Gjirokastër - bashkëpronar grek dhe në Korçë-bashkëpronar italian.
Nga të dhënat rezulton se në vendin tonë ekzistojnë 17 fabika të përpunimit të lëkurës të
shpërndara kryesisht në Ultësirën Perëndimore. Në Tiranë numërohen tre fabrika (në
komunën Bërxullë që tashmë e ka pezulluar aktivitetin, me ndërprerje punon dhe ishpeliçeria pranë fabrikës Ajka). Në zonën e Tiranës, më e sistemuara dhe me konsiderata
për mjedisin rezulton fabrika e Vaqarrit, megjithë problemet e komunitetit atje. Në Kavajë
numërohen dy fabrika, ndoshta nga më të vjetrat e periudhës së tranzicionit, ku lë për të
dëshiruar trajtimi i shkarkimeve të lëngëta. Në Sukth të Durrësit është ngritur Euro
Conceria me objektiva të qarta në trajtimin e shkarkimeve dhe teknologjinë e përpunimit të
lëkurëve në të gjithë vendin. Rrogozhina, Shijaku e Patosi numërojnë nga një fabrikë,
Berati ka dy të tilla, Vlora dy (përfshirë Ekstrakt-Taninin e dikurshëm) që u shkatërrua
thuajse plotësisht pas ngjarjeve të 1997-ës. Po kështu Korça, Gjirokastra dhe Shkodra
përfaqësohen me fabrikat e dikurshme, tashmë me bashkëpronësi ose me pronësi private
shqiptare (rasti i Shkodrës). Nga hulumtimi teknik dhe teknologjik në këto fabrika rezulton
se ato përpunojnë bagëti të trasha dhe të imëta (lopë dhe dele), jo lëkurën e derrit. Procesi
teknologjik është tradicional. Fabrikat ndryshojnë në këtë drejtim vetëm nga produkti që
nxjerrin dhe ky kryesisht përcaktohet nga porositësi jashtë vendit, si Italia dhe më pak
Turqia. Dallohen produkti i regjur”wet-blue”dhe pikël. I pari përftohet nga regjja kromike,
një nga proceset më ndotëse, përsa i përket ndotjes me krom. I dyti është një produkt që
merret nga kryerja e proceseve përgatitore (larje, depilim, shpëlarje, skarnim, ç’gëlqerizim,
zbutje, pikël, trajtim antibakterial, tharje në kavalet, stivosje, magazinim),
(http://www.monitor.al/lëkurët).
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1.1.3 Përpunimi i lëkurës në Shqipëri dhe mjedisi
Industria e përpunimit të lëkurës ka një ndikim shumë të madh në mjedis. Dëmet mjedisore
të shkaktuara si rezultat i praktikave që përdoren sot në fabrikat e regjjes së lëkurëve në
vendet në zhvillim, pra dhe në vendin tonë janë vërtet shqetësuese. Industria regjëse e
lëkurëve prodhon sasi të mëdha gazesh toksikë si sulfuri i hidrogjenit, amoniaku, emisione
të substancave të dëmshme si: përbërësit organikë të avullueshëm, shkarkime të lëngëta me
ngarkesë të lartë ndotësish që përfundojnë në lumenj si dhe mbetje të ngurta që gjenerohen
nga lëkurët e kafshëve. Meqënëse emetimet e gazta nuk trajtohen ose trajtohen shumë pak
në vendet në zhvillim, ato kanë një efekt të dëmshëm në jetën e njerëzve, kafshëve dhe
bimëve. Për më tepër, erërat e pakëndshme të këtyre fabrikave dhe mbetjeve që ato
prodhojnë çojnë në uljen e cilësisë së ajrit dhe bëhen në njëfarë mënyre pengesë për
zhvillimin e aktiviteteve të tjera në rrethinat e fabrikave. Mbetjet e gjeneruara gjatë
operacioneve përgatitore dhe përfundimtare përbëhen nga materiale yndyrore dhe
proteinike ne formën e mishrave dhe qimeve, ndërsa ujërat e shkarkimeve të fabrikave të
lëkurës janë alkaline, me ngjyrë të errët dhe erë jashtëzakonisht të pakëndshme. Ato
përmbajnë një ngarkesë të konsiderueshme lëndësh të ngurta dhe kimikatesh të tretura
gjatë procesit të përpunimit. Sasia e ujërave të shkarkuara varet nga metoda e trajtimit si
dhe lënda e parë që përdoret në të (tipi i lëkurës që përpunohet dhe fakti nëse është e
freskët, e stazhionuar apo e tharë), (http://www.monitor.al/lëkurët).
Derdhjet e lëngëta të fabrikave që shkarkohen të patrajtuara direkt në ujëra sipërfaqësorë
përbëhen në pjesën më të madhe nga substanca jo të biodegradueshme dhe nga
mikroorganizma pathogjenë. Ndotjet e lumenjve nga këto shkarkime prekin në mënyrë të
veçantë ujërat nëntokësorë si rezultat i infiltrimit. Në shumicën e rasteve fabrikat nuk kanë
sisteme trajtimi as për shkarkimet e lëngëta, as për mbetjet e ngurta. Vendet e grumbullimit
të mbetjeve urbane apo brigjet e lumenjve shërbejnë për depozitimin e mbetjeve të ngurta.
Megjithëse disa fabrika kanë ndërtuar tanke sedimentimi, ato janë jashtë funksionit dhe
gjithë llumrat dhe mbetjet nga përpunimi derdhen në shtratin e lumenjve (Floqi et al,
2006). Karakteristikë e gjithë fabrikave (me disa përjashtime të vogla) është ngritja e tyre
pranë lumenjve. Zhvillimi relativisht i shpejtë i biznesit të përpunimit të lëkurëve në
Shqipëri është dhe shprehje e tendencës së përgjithshme botërore për spostim të këtyre
industrive ndotëse drejt vendeve në zhvillim, për faktin se në këto vende ende nuk ka
kërkesa rigoroze për shkarkimet në mjedis, ndërkohë që Evropa ka vendosur kritere dhe
standarde të qarta në këtë drejtim. Tendencat për të ardhmen priren të jenë në përmirësimin
dhe zbatimin e legjislacionit mjedisor duke plotësuar normativat e duhura për shkarkimet e
industrisë së përpunimit të lëkurëve si një ndër industritë ndotëse në botë, si dhe
implementimin e teknikave të reja të trajtimit të shkarkimeve nga kjo industri, për faktin se
ato ekzistueset rezultojnë të paefektshme (http://www.monitor.al/lëkurët).
1.2 Procesi teknologjik i përpunimit të lëkurëve
Objektivi kryesor i industrisë së lëkurës, e cila luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e
sotme globale, është transformimi i lëkurëve të papërpunuara të kafshëve në një material të
qëndrueshëm fizikisht dhe kimikisht nëpërmjet proceseve të njëpasnjëshme kimike dhe
mekanike, duke prodhuar në këtë mënyrë produkte që plotësojnë nevojat e ndryshme të
njerëzve (Ozgunay et al, 2007). Përbërësi bazë i lëkurës është kolagjeni, një proteinë
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fibroze, struktura e të cilit formohet nga lidhje të përdredhura trefishe të zinxhirit të
peptideve me gjatësi të ndryshme. Mbetjet aminoacide bashkohen me anë të lidhjeve
peptide. Zinxhirët peptide brenda helikave të trefishta lidhen së bashku me anë të lidhjeve
hidrogjenore (http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal).

Lidhja
peptide

Amino-acidi
Glicinë

Zinxhiri anësor
Argininë

Figura 1.1 Struktura kryesore e një peptidi
Tanimi i lëkurës dhe proceset përmbaruese mund të klasifikohen në proceset e regjjes dhe
në proceset e thata. Operacionet e njomjes përfshijnë të gjithë proceset që nevojiten për
regjjen e lëkurës dhe përbëjnë fazat për të pastruar dhe stabilizuar përmbajtjen e kolagjenit
në lëkurë, që është njëkohësisht dhe proteina përgjegjëse për forcën dhe qëndrueshmërinë
e lëkurës. Proceset e tharjes përbëhen më së shumti nga ato faza që shtojnë karakteristikat
natyrale të lëkurës. Historikisht, operacionet e regjjes janë ndarë në tre faza:
 Operacionet përgatitore ose para regjjes të ngjashme me proceset e përpunimit
shtëpiak, pasi të gjitha veprimet në këtë fazë kryheshin me dorë dhe jo me
makineri të tilla si njomja, shpëlarja, depilimi, etj.
 Operacionet e regjjes përbëjnë dhe fazën më të rëndësishme të përpunimit të
lëkurës dhe mund të kryhen në forma të ndryshme sipas agjentëve regjës që
përdoren, p.sh. regjje kromike, regjje bimore, regjje minerale, regjje që realizohet
me anë të materialeve regjës organikë sintetikë etj.
 Operacionet pas regjjes dhe ato përmbaruese të përpunimit të lëkurëve që
përfshijnë ri-regjjen, ngjyrosjen dhe vajosjen (EPA, 2007).
Figura e mëposhtme është një paraqitje skematike e procesit të integruar të përpunimit të
lëkurës (Lofrano et al, 2013).
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Figura 1.2 Diagrama e një procesi tipik në industrinë e integruar të lëkurës
Lëkurët e konservuara arrijnë në fabrikat e përpunimit nga thertoret dhe fabrikat e
përpunimit të mishit. Pas transportit të tyre në këto fabrika, lëkurët peshohen dhe
klasifikohen në varësi të shkallës së madhësisë, peshës, cilësisë dhe seksit. Rregullimi dhe
zvogëlimi i masës së lëkurëve zakonisht bëhet gjatë proceseve të ndarjes dhe klasifikimit.
1.2.1 Konservimi dhe magazinimi
Nëse lëkurët e kafshëve nuk mund ti nënshtrohen menjëherë procesit të përpunimit,
normalisht ato konservohen që të shmanget kalbëzimi i tyre. Metodat e ruajtjes për një
konservim afatgjatë (më shumë se gjashtë muaj) përfshijnë :
 Konservimi me anë të kripës. Kjo është një nga metodat më të mira dhe jep lëkurë
me cilësi të mirë. Ky konservim bëhet duke e trajtuar lëkurën nga ana e nën dermës
me NaCl 25-30% mbi peshën e avulluar ose duke e zhytur lëkurën në tretësira të
përqëndruara të NaCl. Kripa lejon që lëkura të mbajë një sasi lagështie, vepron si
disinfektues dhe nuk lejon shumëfishimin e mikrobeve. Mund të bëhet gjithashtu
dhe kriposja me kripë të ngurtë në sipërfaqen e nën dermës.
 Konservimi me shëllirë ose piklazh. Kjo metodë ka të bëjë me trajtimin me tretje
acidi dhe NaCl i quajtur pikël, i cili bëhet i mundur pas heqjes së leshit të kafshëve.
Kimikatet e përdorura janë: acidi sulfurik (ose klorhidrik, formik) 2% dhe NaCl 2530%.
 Konservimi me kriposje të thatë ose me tharje në hije është kombinimi i dy
metodave: i konservimit me kripë dhe i atij me tharje. Lëkurët e konservuara në
këtë mënyrë njomen më shpejt dhe janë më të qëndrueshme ndaj moles dhe
insekteve sesa gjatë konservimit vetëm më tharje.
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 Konservimi me anë të tharjes. Kjo metodë është përdorur shpesh por është më
primitive sepse lëkurët e thara në diell njomen me vështirësi dhe jo plotësisht. Kjo
gjë do na çonte në një mospërthithje të mirë të kimikateve në lëkurë gjatë proceseve
të përpunimit. Përveç kësaj ka dhe difekte në tharje si p.sh. një tharje jo e plotë e
lëkurës ( Hylli, 2014).
Metodat e ruajtjes për një konservim afat- shkurtër (zakonisht nga dy deri në pesë ditë )
përfshijnë:
 Konservim me ftohje frigoriferike aplikohet për ruajtjen e lëkurëve në temperaturën
2℃ në dhoma ftohëse. Ky sistem ftohës nuk duhet të ndërpritet gjatë transportit
dhe ruajtjes së lëkurëve.
 Konservim me anë të ngrirjes së lëkurës duke përdorur akull të grimcuar ose ruajtje
frigoriferike. Kjo metodë është pak e përhapur dhe kërkon mbajtjen e temperaturës
nën 0°C, përndryshe do të kishim prishje të lëkurës.
 Konservimi me biocide/antiseptikë/fungicide në formë të ngrirë ose me anë të
rrezatimeve gama siguron një mbrojtje për rreth 6 javë.
Depozitimi i lëkurëve gjithashtu ka rëndësi të madhe në ruajtjen e lëkurëve që ato të mos
kalben, pavarësisht se ato janë të konservuara.

Figura 1.3 Reparti i magazinimit dhe konservimit të lëkurëve
1.2.2 Procesi i njomjes së lëkurëve
Njomja është faza e parë e proceseve përgatitore që kryhen para regjjes së lëkurës dhe që
njihen me termin “beam house” në literaturën ndërkombëtare, term i cili lidhet me kryerjen
e proceseve të drejtpërdrejta shtëpiake me dorë si njomja, shpëlarja, depilimi, etj. Qëllimi i
njomjes është të largojë papastërtitë dhe përbërjet e përdorura për konservim, duke rikthyer
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në këtë mënyrë lagështinë e humbur të lëkurës. Ky proces zhvillohet duke i vendosur
lëkurët në tamburë të mëdhenj rrotullues, në të cilët shtohen sasia e nevojshme e ujit dhe
kimikate të tilla si: substanca regjëse, disinfektantë, sapunë, enzima dhe produkte alkalinë
që ndihmojnë procesin e kthimit të lagështisë dhe pastrimin e lëkurëve. Njomja varion nga
8 deri në 20 orë në varësi të trashësisë së lëkurëve. Uji ndërrohet vazhdimisht duke derdhur
ujërat e përdorur dhe duke futur në tamburë ujë të freskët me qëllim që të shmanget rritja
bakteriale (EHS, 2007). Në disa raste kur njomja kryhet në temperatura të larta, si elementë
konservues për uljen e dëmtimeve bakteriale, përdoren biocidet në masën 0.1% të peshës
së lëkurës. Gjithashtu alkanet e klorinuara mund të përdoren si ruajtës në procesin e
njomjes (EU, 2003). Midis parametrave më të rëndësishëm që duhen marrë në konsideratë
gjatë njomjes janë:
 Temperatura
 pH i tretësirës së njomjes
 Koha e njomjes
 Veprimi i biocideve dhe natyra e kimikateve të shtuara
 Përqindja e lagështisë së lëndës së parë
 Sasia dhe lloji i ujit të njomjes, etj.
1.2.3 Skarnimi
Skarnimi është procesi i heqjes së mishrave nga ana e brendshme e lëkurës. Skarnimi
realizohet në makinat e skarnimit ose me ndihmën e thikave të skarnimit. Heqja e mishrave
apo dhjamrave ka rëndësi për procesin pasardhës të gëlqerizimit sepse lejon një depërtim
më të mirë të kimikateve dhe zvogëlon ngarkesën ndotëse në shkarkime në procesin e
gëlqerizimit (Hylli, 2014). Skarnimi mund të kryhet para njomjes, pas njomjes, pas
gëlqerimit ose pas piklazhit.

Figura 1.4 Skarnatriçe
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1.2.4 Procesi i depilimit
Depilimi kryhet në të njëjtët tamburë ose botale që përdoren për njomjen e lëkurës.
Funksioni i depilimit dhe gëlqerimit është heqja e qimeve nga gëzofi i kafshëve, e
përbërësve ndërfibrozë në shtresën e jashtme dhe shtresat që mbulojnë strukturën e lëkurës
(epidermat), largon proteinat e tretshme duke bërë të mundur hapjen e strukturës së
fibrave të lëkurës. Gjatë këtij procesi duhet treguar kujdes për të mos dëmtuar fibrat e
kolagjenit, i cili është përbërësi kryesor i lëkurës. Depilimi kryhet me anë të kimikateve
dhe mjeteve mekanike. Materialet prej keratine (qimet, rrënjët e qimeve, epidermat) dhe
yndyrnat eleminohen nga gëzofi i kafshëve duke u trajtuar me tretësira alkaline të forta,
zakonisht hidroksid kalciumi ose natriumi dhe reagentë reduktues si sulfur natriumi (Na2S)
ose hidrogjen sulfur natriumi (NaHS) duke bërë të mundur dobësimin e rrënjës së qimes,
tretjen e qimeve dhe largimin e tyre më pas me metoda mekanike. Në vend të sulfureve
inorganike mund të përdoren dhe përbërje organike të tilla si merkaptanet apo tioglikolat
natriumi në kombinim me baza të forta dhe përbërës aminikë (EU, 2003). Kimikatet e
përdorura në depilim rrisin pH e lëkurës dhe shkaktojnë bymimin e saj, deri në dyfishin e
trashësisë normale të lëkurëve (EPA, 2007).

Figura 1.5 Botalet e përpunimit të lëkurës

1.2.5 Procesi i gëlqerimit
Gëlqerimi është kombinim i veprimit kimik dhe mekanik në strukturën e lëkurës. Depilimi
si proces kompletohet gjatë gëlqerizmit sepse përdoren të njëjtët reagentë kimikë, të cilët
shkaktojnë modifikimin e kolagjenit në sajë të veprimit alkalin. Qëllimet e gëlqerosjes janë
përgatitja e lëkurës në gjendjen kimike për procesin e regjjes, heqja e proteinave jostrukturore (komponentët jo-kolagjenikë), ndarja e fibrave deri në tufa fibrilesh, gjë që
ndikon në një penetrim më të mirë të reagentëve dhe për bashkëveprime më efektive.
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Hidroliza e grupeve amide
Modifikimi i grupeve guanide
Hidroliza e lidhjeve keto- imide në zinxhirët proteinikë

Kolagjeni
Bazat

Bymimi/ Fryrja
Largimi i materialeve të padëshirueshëm

1) Hidroliza e grupeve amide

2) Modifikimi i grupeve guanide

3) Hidroliza e lidhjeve keto- imide në zinxhirët proteinikë

4) Bymimi
Si rezultat i veprimit kimik nga bazat zhvillohet procesi i bymimit të fibrave strukturore, në
sajë të efektit të trysnisë osmotike. Në këtë mënyrë ndodh hapja e fibrave nga njëra tjetra
duke hapur gjithë strukturën e lëkurës.
5) Largimi i materialeve të padëshirueshëm
Prezente në strukturën e kolagjenit janë proteinat globulare dhe substancat e tjera
ndëfibrile. Këto hidrolizohen dhe largohen në proceset e mëtejshme të larjes dhe trajtimit
enzimatik. Yndyrnat e padëshirueshme sapunifikohen.
Gjatë gëlqerosjes së lëkurës duhet të kontrollojmë këto parametra:






pH e tretësirës
Temperaturën e tretësirës
Densitetin e tretësirës gëlqerore
Kohën e gëlqerosjes
Përqendrimin e tretësirës gëlqerore për tipe të ndryshëm lëkurësh

1.2.6 Procesi i ç’gëlqerosjes
Ç’gëlqerosja kryhet në barabanë ose vaska dhe ka këto qëllime kryesore:
 Heqjen e gëlqeres nga lëkura duke i përgatitur ato për trajtimin enzimatik duke
ulur njëkohësisht dhe fryrjen e fibrave në strukturën e lëkurës.
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Uljen graduale të pH të tretësirës me anë të larjeve dhe shtimit të kimikateve
ç’gëlqerues, p.sh. sulfati i amonit (NH4)2SO4, klorur amoni NH4Cl, ndërmjet
përbërësve të tjerë, të cilët sigurojnë një vlerë të pH nga 8-9. Prezenca e acideve në
këtë fazë bën që pH të ketë një vlerë nga 6-9.
 Largimin e mbetjeve të kimikateve dhe produkteve të tjera të gëlqerizimit, si
proteinat e degraduara të lëkurës.
(NH4)2SO4 dhe NH4Cl si agjentë ç’gëlqerues veprojnë kimikisht sipas reaksioneve të
mëposhtme:
(NH4)SO4 → NH4+ (joni amonium) + SO42− (jonet sulfate)
Joni amonium është i lirë dhe përshkon seksionin tërthor të lëkurës, jonizohet më tej dhe
vepron si acid:
NH4+ ( joni amonium) + H2O → NH3 (amoniak) + H3O+ (joni hidron)
Protonet që formohen shërbejnë për dy funksione: protonizimin e grupeve bazike të
kolagjenit dhe neutralizimin e solucionit alkalin të kimikateve.
Acide të tjerë që mund të përdoren janë: acidi borik, acetik, formik, acidi laktik, acidi
fosforik dhe karbonik. Acidet e dobët janë agjentë më të sigurtë sepse nuk shkaktojnë
uljen e pH-it dhe përthithjen e tyre nga lëkura.
Mund të përdoren dhe acide të fortë si acidi klorhidrik dhe acidi sulfurik, por përdorimi i
tyre është i kufizuar sepse formojnë kripëra të patretshme që dëmtojnë strukturën e
lëkurës(http://en.wikipedia.org/wiki/Tanning#Deliming).
Ndër proceset alternative të ç’gëlqerimit përmendim atë me CO2 ose përdorimin e
agjentëve ç’gëlqerues pa amoniak (p.sh. acidet e dobët dhe esteret), të cilët plotësisht apo
pjesërisht zëvendësojnë kripërat e amoniumit të përdorura në ç’gëlqerimin tradicional. Për
lëkurë më të trasha, rritet dhe temperatura ( mbi 35℃), procesi zgjat më shumë në kohë, si
dhe shtohen sasi të vogla të agjentëve ndihmës ç’gëlqerizues.
Dioksidi i karbonit është gaz i tretshëm në ujë duke prodhuar acid që mund të neutralizojë
alkalinitetin e lëkurës së gëlqeruar. Megjithatë faktor kufizues është tretshmëria e kufizuar
e tij, prandaj reaksioni zhvillohet ngadalë.
Reaksioni zhvillohet si më poshtë:

1.2.7 Procesi i trajtimit enzimatik
Në këtë fazë proteinat enzimatike të ngjashme me ato që gjenden në sistemin tretës,
veprojnë në shtresat e lëkurës për degradimin e proteinave jo-kolagjenike, të mbetjeve të
qimeve, rrënjëve të qimeve dhe pigmenteve të lëkurës duke bërë të mundur hapjen e
strukturës, përmirësimin e saj si dhe zbutjen dhe shtrirjen e mëtejshme të lëkurës
(www.fao.org/wairdocs/lead). Sasia e përbërjeve enzimatike të përdorura është faktor
kryesor në përcaktimin e karakteristikave përfundimtare të lëkurës në lidhje me fortësinë,
kërkohen enzima në përqendrime të ulëta apo në lidhje me butësinë, nevojiten përqendrime
më të larta të enzimave (EHS, 2007). Trajtimi enzimatik kryhet në pH nga 9- 10.
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1.2.8 Procesi i ç’yndyrosjes
Ç’yndyrosja largon yndyrnat e tepërta nga lëkurët e yndyrshme ( p.sh. delet dhe derrat ku
përqindja e yndyrës përbën 10%-20% të peshës së thatë) për të penguar formimin e
sapuneve të patretshëm kromikë apo daljen e yndyrnave në sipërfaqen e lëkurës në fazat e
mëvonshme.
Metodat e ndryshme që zakonisht përdoren në largimin e yndyrës janë tre:
 Ç’yndyrosja në tretësirë ujore me tretës organik dhe agjentë larës jo-jonikë
 Ç’yndyrosja në tretësirë ujore me agjent jo-jonik
 Ç’yndyrosja me tretësa
1.2.9 Procesi i piklazhit
Procesi kryesor acidifikues është piklimi. Ai çon në uljen e vlerave të pH në interval acid
nga 3.0 – 3.5 (https://en.wikipedia.org/wiki/Leather). Piklimi bëhet në të njëjtët tamburë që
përdoren për trajtimin enzimatik dhe zakonisht nuk nevojitet shumë kohë e gjatë ( rreth 2
orë) për të arritur penetrimin e kimikateve në brendësi të lëkurës duke marrë në konsideratë
sasinë dhe trashësinë e lëkurëve. Shtohen dhe kripëra për të penguar fryrjen e lëkurëve si
dhe përbërje me veti fungicide dhe baktericide në masën 0.03% - 2% të peshës së lëkurës
për ta mbrojtur në kushtet e magazinimit(www.fao.org/wairdocs/lead). Piklimi përdoret
për uljen e pH të lëkurës për krijimin e kushteve të përshtatshme para regjjes kromike
minerale ose të regjjeve organike ( p.sh. me gluterdialdehide, regjje bimore, me rezina dhe
përbërje sintetike). Pikël quhet tretësira e formuar nga përzierja e një acidi (p.sh. acidi
sulfurik ose klorhidrik) me kripën e gjellës. Acidi sulfurik dhe formik janë acidet më të
përdorshëm në piklazh, acide të tjerë që mund të përdoren janë acidi klorhidrik, acidi borik
dhe acide organikë të dobët si p.sh. acidi acetik, laktik, etj. Acidet e shtuar përbëjnë 0.5%3% të peshës së lëkurës (EU, 2003).
Një nga tretësirat e zakonshme tradicionale që përdoret sot në procesin e piklimit mund
të përgatitet si më poshtë, bazuar në peshën e lëkurës:
 30 % ujë - Temperatura 20℃
 5% kripë - NaCl
 1.3% acid sulfurik 96%
Në këtë proces mund të shtohen dhe përbërës të tjerë kimikë si:
 Acidi formik 0.5%
 Hipoklorit Na ( agjent zbardhues) 0.2%
 Bisulfit Natriumi – NaHSO3 0.1%
Pas piklazhit vetitë fizike dhe kimike të lëkurës ndryshojnë: rritet aftësia depërtuese, ulet
volumi i përgjithshëm i saj si rrjedhojë e zvogëlimit të distancës midis fibrave, largohet një
pjesë e ujit të lëkurës, rritet pak temperatura e tkurrjes, etj. Që këto ndryshime të arrihen
në masën e kërkuar, e rëndësishme është që piklazhi të kryhet me përpikmëri.
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1.2.10 Regjja
Regjja është procesi që konverton proteinat e lëkurës së papërpunuar në një material të
qëndrueshëm ndaj dekompozimit duke qënë i përshtatshëm për një gamë të gjerë proçesesh
të mëtejshëm. Dallimi kryesor midis lëkurës së papërpunuar dhe asaj të regjur është se
lëkura e papërpunuar thahet dhe formohet një material i fortë jo elastik që degradon kur
regjet përsëri, ndërsa lëkura e regjur, e përpunuar, kur thahet shndërrohet në një material
fleksibël që nuk dekompozohet ose prishet kur regjet përsëri. Pra, qëllimi i procesit të
regjjes është stabilizimi i fibrave të kolagjenit në lëkurë duke u shndërruar në materiale
rezistente ndaj biodegradimit për të përftuar produktin përfundimtar që ne e emërtojmë me
termin
lëkurë
për
përdorime
të
ndryshme
në
jetën
tonë
(https://en.wikipedia.org/wiki/Leather). Regjja konsiston në zhvillimin e një seri procesesh
kimike, fizike dhe fiziko-kimike të bashkimit të elementëve strukturalë të lëkurës me disa
substanca natyrore apo artificiale që në industrinë e lëkurëve quhen lëndë regjëse (Hylli,
2014). Regjja e lëkurëve mund të kryhet në disa mënyra të ndryshme, që emërtohen sipas
llojit të lëndëve regjëse që përdoren në proces (EU, 2003). Agjentë të ndryshëm regjës
klasifikohen në tre grupe kryesore:
 Substanca regjëse minerale (inorganike) ku përfshihen kripërat e kromit, aluminit,
hekurit, silicës, titanit, etj.
 Substanca regjëse me origjinë bimore (taninet) të cilat qysh në kohët e lashta janë
përdorur nga njeriu dhe nxirreshin nga lëvoret e dushkut, lisit, gështenjës,
valanidhit, etj.
 Substanca regjëse me prejardhje sintetike, që ndahen në 3 nëngrupe:
 Sintanet
 Aldehidet
 Vajrat regjës
1.2.10.1 Regjja kromike
Metoda më e zakonshme që përdoret sot në mbarë botën për regjjen e lëkurëve është
regjja kromike . Mbi 90% e lëkurës së prodhuar sot përftohet nëpërmjet regjjes kromike, e
cila është metoda më e preferuar krahasuar me metodat e tjera të regjjes, me anë të së cilës
prodhohet lëkurë shumë rezistente dhe tepër praktike në përdorim. Regjja kromike kryhet
në të njëjtët tamburë ku kryhej dhe proçesi enzimatik dhe piklazhi dhe zgjat si proçes nga
4-6 orë. Si lëndë regjëse kryesore përdoret kromi kryesisht në formën e sulfatit bazik të
kromit. Pas piklazhit, kur pH është i ulët, shtohen kripërat e kromit Cr3+. Që të arrihet
niveli i dëshiruar i fiksimit të kromit në brendësi të shtresave të lëkurës, duhet të ngrihet
përsëri pH i materialit që të lehtësohet ky proces. Ky njihet me termin “alkalinizim”.
NaHCO3 përdoret zakonisht si agjent alkalinizues në masën nga 0.8% - 1.2% të peshës së
lëkurës për arritjen e pH përfundimtar 3.8 - 4.2 (Ludvik et al, 2000). Në gjendjen fillestare
lëkurët e regjura me krom kanë ngjyrë blu prandaj dhe ato i referohen emërtimit “wetblue” (Sathiyamoorthy et al, 2013). Për optimizimin e shpejtësisë së penetrimit kimik
përdoren agjentët maskues si: acid formik, ftalate ose kripëra të acideve dikarboksilike për
kompleksimin e Cr3+ për rritjen e pikës së precipitimit të kompleksit. Sasia e këtyre
substancave varion nga 0.5% -1.0% (EU, 2003). Regjja kromike bazohet në lidhjet kimike
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që krijohen midis joneve krom dhe grupeve të lira karboksilike të kolagjenit. Kjo e bën
lëkurën rezistente ndaj bakterieve dhe temperaturës së lartë. Lëkurët e regjura me krom
përmbajnë 2%-3% (Cr3+) të peshës së tyre në gjendje të thatë , ndërsa lëkurët e regjura me
krom në gjendjen “wet-blue”, përmbajnë 40% (Cr3+) të peshës së tyre
(www.fao.org/wairdocs/lead). Ekzistojnë dy faktorë kryesorë të lidhur me kiminë e kromit,
të cilët e klasifikojnë atë si agjentin regjës më të përdorshëm:
 Në radhë të parë, komplekset e formuara janë të një qëndrueshmërie të ndërmjetme,
kështu që shkëmbimi i ligandeve bashkërenduese mund të realizohet krahasimisht
lehtë.
 Së dyti, kromi ka aftësinë të formojë komplekse polinukleare ku bëjnë pjesë lidhjet
Cr-O-Cr .
Ky fenomen ndodh si më poshtë:

OLO ligand

Kripa bazike e
kromit

OXO ligand

Procesi përfundimtar i oksolimit është i ngadalshëm dhe i pakthyeshëm. Në këtë mënyrë
ndërtohen vargje të gjatë të këtyre njësive polinukleare të cilat bashkohen me vargjet e
gjatë të kolagjenit në strukturën e lëkurës dhe mbushin hapësirat midis tyre, duke dhënë
veprimin regjës. Të ndara nga njëra tjetra këto dy cilësi vërehen dhe tek shumë elementë të
tjerë, por nuk shfaqin ndonjë aftësi të madhe regjëse, por të dy cilësitë së bashku japin një
efekt regjës shumë të fuqishëm. Oksopërbërjet formohen si rezultat i oleimit. Në kiminë
inorganike oleimi është ai proces me anë të të cilit jonet e metaleve formojnë okside
polimerike në tretësirë ujore. Një zbatim ku oleimi është i rëndësishëm, është regjja e
lëkurës ku përdoret sulfati i kromit trevalent (https://en.wikipedia.org/wiki/Olation).
Regjja përmirësohet me rritjen e pH dhe nuk mund të realizohet kur të gjitha grupet – CO2
- të molekulave të kolagjenit janë të protonizuara. Renditja e anioneve të mëposhtëm është
bërë sipas rritjes së aftësisë regjëse të tyre:
Anioni i bashkuar me kripërat e kromit përfshihet në lidhjet ndërmjet atomeve të kromit.
Joni SO42- ka aftësinë më të madhe të krijojë këtë urë lidhëse.

Afërsisht 30-40% e bazicitetit të sulfatit të kromit (III) është në intervalin e pH nga 3.03.4, masa molekulare mesatare varion nga 2 - 4 bërthama kromi. Ky duket që të jetë niveli
optimal për regjje. Në bazicitete më të vogla masa molekulare është shumë e vogël dhe
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komplekset nuk mund të lidhin hapësirat ndërmjet fibrave të kolagjenit dhe në vlera bazike
më të larta, masa molekulare është e tillë sa që grimcat gjysmë koloidale nuk mund të
depërtojnë në brendësi të strukturës së fibrave të kolagjenit. Vlerësimi praktik i shkallës së
regjjes kromike është stabiliteti hidrotermik. Në përfundim të regjjes lëkura testohet se në
çfarë temperature dhe kushte lagështie ajo mund të rezistojë. Nëse ajo reziston 100℃ (ujë
në
vlim),
vlerësohet
se
regjja
është
kryer
në
mënyrë
të
plotë
(http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal). Regjja kromike është proces që realizohet më
shpejt se regjja bimore dhe prodhon një lëkurë të shtrirë e cila është perfekte në prodhimin
e çantave të dorës dhe veshjeve.
1.2.10.1.1 Optimizimi i parametrave të regjjes kromike
Për përmirësimin e regjjes kromike ka rëndësi që përthithja e kromit në lëkurë të rritet dhe
në këtë mënyrë ulet përqendrimi i kromit në mbetjet e lëngëta. Faktorët kryesorë që
ndikojnë në këtë proces janë:
 Optimizimi i parametrave të procesit si: veprimi mekanik, përqendrimi i kromit,
pH, temperatura dhe koha e reaksionit janë parametrat kryesorë që duhen
optimizuar për rritjen e efikasitetit të procesit, përmirësimin e fiksimit të kromit dhe
uljen/minimizimin e përqendrimit të kromit në ujërat e mbetura pas proçesit.
 Modifikimi i procesit të regjjes.
1.2.10.1.2 Veprimi mekanik
Veprimi mekanik, përzierja në tamburë është mjeti kryesor i transportit të kimikateve në
substrat. Në rastin e regjjes kromike tundja dhe përzierja intensive është e nevojshme për
arritjen e përthithjes së mirë të kromit dhe sigurimin e kohës së nevojshme për të
kompletuar reaksionin në gjithë sistemin. Intensiteti i përzierjes varet nga përmasat dhe
shpejtësia e tamburit (Ludvik et al, 2000).
1.2.10.1.3 Përqendrimi i kromit
Efektshmëria e përthithjes së kromit regjës varet nga përqendrimi i tij në tretësirë, e cila
nga ana e saj është një faktor përcaktues në difuzion. Sa më i lartë përqendrimi i kromit në
tretësirë aq më i shpejtë do të jetë depërtimi i kromit në fibrat e strukturës. Depërtimi i
mirë është një parakusht për reaksionin përfundimtar ndërmjet gjithë shtresave të lëkurës.
1.2.10.1.4 Koha e reaksionit, pH dhe temperatura
Reaksioni i regjjes është një sistem ekuilibri. Rritja e kohës së reaksionit do të thotë që
reaksioni do të përfundojë afër pikës së ekuilibrit, pra koha më e gjatë e procesit rezulton
në fiksimin më të madh të kromit në kolagjen. Është e rëndësishme të njihet diferenca
midis temperaturës dhe pH në lidhje me ndikimin në fiksimin e kromit dhe temperaturën
korresponduese të tkurrjes së lëkurës. Ngritja e temperaturës ose pH në regjjen kromike
gjithmonë do të rrisë fiksimin e kromit (Ludvik et al, 2000).
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1.2.10.1.5 Modifikimi i procesit të regjjes
Në shumicën e rasteve modifikimet kryhen për përmirësimin e përthithjes së kromit dhe
uljen e sasisë së tij në ujërat e përdorur duke përfshirë elementët maskues kompleksë dhe
rritjen e reaktivitetit të kolagjenit. Kombinimi i modifikimeve të procesit dhe optimizimi i
parametrave përbëjnë bazën për një proces regjje modern, me ndotje të ulët dhe miqësor
me mjedisin (Ludvik et al, 2000).
1.2.10.1.6 Maskimi në procesin e regjjes kromike
Maskimi përcaktohet si përfshirje e grupeve të caktura reaktive p.sh. ligandet në
komplekset kromike regjëse. Qëllimi i maskimit me anë të acideve monobazike është rritja
e shkallës së depërtimit të kromit dhe lejimin e bazifikimit në pH më të lartë, që do të
thotë rritje e vlerës së pH në të cilën komplekset kromike precipitojnë. Kripërat maskuese
ndër-lidhëse mund të shtojnë reaktivitetin e kromit, por ulin shkallën e përshkueshmërisë.
Acidet di-karboksilike janë agjentë maskues të njohur. Përfshirja e një acidi organik i bën
komplekset regjëse kromikë më pak kationikë duke reduktuar prirjen për kolagjenin.
Kripërat maskuese të kromit e përshkojnë më lehtë substancën dhe shpërndarja e kromit
mbi vendet e lidhjeve është më uniforme. Mënyra kryesore e rritjes së reaktivitetit të
kolagjenit është rritja e numrit të grupeve karboksilike në vargun anësor të amino- acideve
me qëllim sigurimin e sa më shumë vendeve për ndërlidhje (Ludvik et al, 2000).

Figura 1.6 Lëkura pas regjjes kromike
1.2.10.2 Regjja bimore
Në regjjen bimore përdoren taninat (prej nga vjen dhe origjina e emrit të këtij procesi).
Taninat (klasa e polifenoleve regjëse) gjenden në natyrë në lëvoret dhe gjethet e shumë
bimëve. Taninat lidhen me proteinën e kolagjenit në lëkurë dhe i mbulojnë ato duke i bërë
më pak të tretshme në ujë dhe më shumë rezistente ndaj veprimit bakterial. Regjja bimore
zakonisht kryhet në një seri vaskash (në grupin e parë futen vaskat që lëkunden ku
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tretësira përzjehet dhe në grupin e dytë renditen vaskat të ndara nga njëra- tjetra pa
përzierje të tretësirës). Taninat bimore janë përbërje polifenolike të dy grupeve:
 Tanina të hidrolizueshme, të cilat janë derivate të pirogalolit (1, 2, 3trihidroksibenzen)
 Tanina të kondensuara, të cilat derivojnë nga katekoli (1, 2-dihidroksibenzen)
Regjja bimore realizohet si rezultat i formimit të lidhjeve hidrogjenore midis grupeve
fenolike regjëse dhe lidhjeve peptide në zinxhirët proteinikë ( www.fao.org/wairdocs/lead).
Regjja bimore nuk zëvendëson regjjen kromike sepse të dy proceset prodhojnë produkte të
ndryshme në cilësitë përfundimtare:
 Regjja bimore prodhon lëkurë relativisht të dendur, me ngjyrë të zbehtë kafe që
tenton të errësohet ndaj ekspozimit në dritën natyrale, ndërsa regjja kromike shfaq
qëndrueshmëri më të mirë dhe lëkurët e regjura me krom kanë ngjyrë më të fortë.
 Lëkurët me regjje bimore kanë një rezistencë të ulët hidrotermike
 Rezistencë të limituar ndaj ujit, si rrjedhim janë hidrofilike
 Regjja bimore krijon lëkurë hidrofilike për arsye të natyrës kimike të polifenoleve
të bimëve që zëvëndësojnë materialet regjëse, ndërsa regjja kromike e bën
kolagjenin më hidrofobik.
 Procesi i regjjes kromike zgjat disa orë; ndërsa regjja bimore mund të zgjasë disa
javë, muaj edhe në teknologjitë më moderne.
 Regjja kromike jep stabilitet hidrotermik të lartë, duke e bërë lëkurën të
qëndrueshme në temperatura të larta ndryshe nga regjja bimore.
 Regjja kromike e ndryshon pak strukturën e kolagjenit sepse përmbajtja e kromit të
përdorur në lëkurët e regjura plotësisht është Cr2O3 4% , ndërsa lëkurët e regjura me
regjës bimorë përmbajnë deri në 30% taninë kështu që ndryshimet në veti fizike
janë të paevitueshme (Hylli, 2014).
1.2.10.3 Regjja sintetike
Sintanet janë përbërje me masë të madhe molekulare ose përzierje të përbërësve të tillë që
konvertojnë proteinat e dekompozueshme të lëkurëve të kafshëve në material të
qëndrueshëm të quajtur lëkurë. Megjithëse sintanet ndryshojnë në strukturë nga substancat
regjëse natyrale, ato zhvillojnë të njëjtat reaksione me xhelatinën ose lëkurën sikurse dhe
regjësit natyralë. Përdorimi i sintaneve përmirëson vetitë fizike, kimike dhe antimikrobiale
të lëkurës. Llojet e ndryshme të sintaneve kanë një efekt të rëndësishëm në karakteristikat
përfundimtare të lëkurës. Disa prej tyre përdoren kryesisht për zëvendësimin apo shtimin e
substancave regjëse natyrale. Sintanet përdoren për qëllime të ndryshme nga regjja, si
zbardhimi, mbushja, etj. Gjithashtu, sintanet për mbushje nuk mund të formojnë shtresën e
nevojshme mbushëse në lëkurë, sikurse e kryejnë substancat lidhëse (Sathiyamoorthy et al,
2013).
1.2.10.4 Regjja me alumin
Është metoda e regjjes që përdor aluminin dhe kripërat e tij zakonisht të lidhura dhe me
produkte të tilla si p.sh. e verdha e vezës, miell dhe kripëra të tjera. Ky proces kryhet duke
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e regjur lëkurën me një tretësirë të ngrohtë nga 20-30℃ që përmban kripëra të aluminit dhe
potasiumit si dhe kripëra të tjera. Në këtë mënyrë rritet elasticiteti i lëkurës, shtrirja,
butësia dhe cilësia. Me shtimin e të verdhës së vezës dhe miellit në tretësirën standarde
regjëse, përmirësohen më tej cilësitë përfundimtare të lëkurës. Më pas lëkura thahet në ajër
(“crust”) për disa javë me qëllim që të stabilizohet. Regjja me alumin përdoret më tepër
për lëkurët e dhive dhe të derrave për krijimin e ngjyrave më të zbardhura. Megjithatë,
ekspozimi dhe vjetërimi me kalimin e kohës mund të shkaktojnë zverdhjen e lehtë të tyre
dhe nëse ato qëndrojnë në kushte me lagështirë rrezikohen dhe nga kalbëzimi. Nga ana
teknike, regjja me alumin nuk konsiderohet si tanim i lëkurës. Në varësi të produktit
përfundimtar që nevojitet, lëkura mund të lyhet me dyll ose parafinë, të lubrifikohet duke
injektuar vaj, të ndahet, uniformizohet dhe të lyhet (Sathiyamoorthy et al, 2013).
1.2.11 Procesi i kullimit, shtrydhjes dhe shtrirjes
Pas regjjes lëkurat kullohen, shpëlahen dhe varen ose shkarkohen në mbajtëse të posaçme
dhe më pas shtrydhen dhe presohen deri sa arrijnë një gjendje gjysmë të thatë uniforme
(afërsisht 50% deri 60% ujë) e nevojshme për proceset e mëtejshme të përmbarimit me anë
të makinës së presimit ose petëzimit, të cilat sigurojnë largimin e sasisë së tepërt të ujit,
eleminimin e rrudhave dhe kokërrizave të ashpra në sipërfaqen e lëkurës së regjur (EHS,
2007).

Figura 1.7 Makina e shtrydhjes dhe presimit të lëkurës
1.2.12 Procesi i sharrimit të lëkurës
Funksioni i sharrimit është të ndajë mes për mes lëkurën në shtresa horizontale me
trashësi të caktuar zakonisht në shtresën e sipërme dhe në shtresën e brendshme.
Megjithëse sharrimi mund të kryhet para regjjes, pas regjjes ose pas tharjes, zakonisht
bëhet pas regjjes (EHS, 2007). Në këtë rast sharrimi bëhet dhe për të barazuar trashësinë.
Shtresa e dytë del mjaft e hollë dhe jo me trashësi uniforme, për këtë arsye përdoret më
shumë për meshinin (Hylli, 2014).
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Figura 1.8 Makina e ndarjes në shtresa horizontale të lëkurës ( skapatriçe)
1.2.13 Barazimi i lëkurës
Barazimi ka si funksion kryesor të barazojë trashësinë e lëkurës së regjur si dhe të
pastrojë dhe zmerilojë lëkurën për të përmirësuar strukturën e saj duke i dhënë një
sipërfaqe uniforme. Barazimi i trashësisë së lëkurës është proces i domosdoshëm në
industrinë e prodhimit të këpucëve dhe për të kryer një ngjyrosje dhe vajosje uniforme.
Kryerja e barazimit influencon dhe në kursimin e sasisë së ngjyruesve, substancave
neutralizuese dhe vajosëse. Ky proces kryhet me anë të makinave të zmerilimit që quhen
rasatriçe.

Figura 1.9 Makina e barazimit të lëkurëve ( rasatriçe)
1.2.14 Proceset pas regjjes
Pas regjja përfshin proceset e neutralizimit dhe zbardhimit të ndjekura nga ri- regjja,
ngjyrosja dhe vajosja. Këto procese zakonisht kryhen në një pajisje të vetme përpunuese.
Operacione të veçanta mund të kryhen për të rritur cilësitë përfundimtare të produktit si
p.sh. rezistenca ndaj ujit, mospërshkueshmëria nga vajrat, ajrosja e lëkurës, rezistenca ndaj
zjarrit, kundër gërryerjes dhe vetitë anti- elektrostatike.
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1.2.14.1 Neutralizimi
Është procesi pas regjjes ku lëkura duhet të neutralizohet duke hequr acidet e
padëshirueshme për të shmangur dëmtimin gjatë proçesit të tharjes dhe të përgatisë lëkurën
për fazën tjetër të përpunimit: lyerjen dhe vajosjen (http://nzic.org.nz/ChemProcesses).
Neutralizimi krijon një pH të përshtatshëm të lëkurës duke përdorur përbërje bazike me
fortësi të mesme dhe të dobët që veprojnë mbi komplekset e kromit. Të tillë janë
bikarbonatet e amoniumit ose natriumit, formiate ose acetate. Pas neutralizimit, lëkura
thahet dhe prodhohet një produkt i ndërmjetëm, i tregtueshëm i quajtur”white crust”(EHS,
2007).
1.2.14.2 Zbardhimi
Lëkurët me regjje bimore dhe ato që kanë shumë qime sikurse delet dhe dhitë, nevojiten që
ti nënshtrohen procesit të zbardhimit për heqjen e njollave ose për reduktimin e ngjyrës
para ri-regjjes dhe lyerjes. Ngjyra më e zbehtë e lëkurës arrihet nëpërmjet trajtimit me
kimikate ( p.sh. agjentë zbardhues) ose ekspozimit në diell (EHS, 2007).
1.2.14.3 Ri-regjja
Procesi i ri-regjjes kryhet për përmirësimin e cilësive të lëkurës si rezistenca ndaj ujit,
qëndrueshmëria termike si dhe të lehtësojë dhe optimizojë lyerjen. Një numër i madh
kimikatesh përdoren për ri-regjjen e lëkurës duke përfshirë ekstraktet bimore, sintanet,
aldehidet, rezinat dhe regjësit mineralë (EHS, 2007).
1.2.14.4 Ngjyrosja
Ngjyrimi kryhet për ti dhënë ngjyrën e dëshiruar lëkurës dhe është treguesi kryesor që
vlerësohet nga konsumatori. Ngjyruesit komercialë janë përzierje esencash të përbërësve
kimikë që fiksohen në materialin që do ngjyroset. Tipikë janë ngjyruesit acidë me bazë
ujin. Shembull i tillë është Orange II (http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal). Struktura
e tij kimike paraqitet si më poshtë:

Struktura kimike e Orange Ⅱ
Ngjyra e tij vjen nga prania e grupeve hidrokside të lidhura me grupin azo, me shkallë të
lartë rezonance. Fiksimi në materialin që ngjyroset arrihet nëpërmjet grupit acid sulfonik.
Në lëkurët me regjje kromike vendet më reaktive janë bërthamat e kromit dhe këto
formojnë pikat kryesore të fiksimit të bojërave. Ndër faktorët kryesorë që kontrollojnë
ngjyrosjen janë faktori fizik i vendosjes së ngjyruesit në pozicionin e duhur në brendësi të
strukturës së lëkurës dhe faktori kimik i kontrollit të kushteve për të arritur penetrimin dhe
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fiksimin e nevojshëm të ngjyruesit (http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal). Përveç
ngjyruesve acidë që janë më të përdorur në prodhimin e lëkurës përdoren dhe :
 Ngjyruesit bazikë që janë të njëjtë me ngjyruesit acidë përveç se ata përmbajnë
ngarkesa pozitive.
 Ngjyruesit direktë kanë të njëjtën strukturë si ngjyruesit acidë dhe bazikë por me
peshë molekulare të madhe.
 Ngjyruesit mordantë janë ekstrakte të bimëve të cilët japin tone relativisht të zbehta
dhe të turbullta. Kanë të njëjtën strukturë si ngjyruesit acidë, por me më pak
ngarkesa negative. Në përgjithësi kanë afinitet të ulët ndaj kolagjenit, por ky
afinitet mund të rritet në prezencën e një joni metali me të cilin mund të
kompleksojnë dhe shërben si lidhës ndërmjet lëkurës dhe ngjyruesit.
 Ngjyruesit reaktivë janë ngjyrues acidë të lidhur me lidhje kovalente me një grup
reaktiv, i cili është në gjëndje të reagojë me kolagjenin e lëkurës. Një ngjyrues me
lidhje kovalente do të jetë më i qëndrueshëm ndaj trajtimeve kimike.
Këta ngjyrues përdoren shumë në lëkurët ose produktet e lëkurës kryesisht veshjeve që i
nënshtrohen larjeve, pastrimeve kimike dhe dëmtimeve ndaj djersës (Hylli, 2014).
Disa nga faktorët që ndikojnë në ngjyrosjen e lëkurës janë:
 Kimia e ngjyruesve dhe mekanizmi i fiksimit
 Afiniteti përkatës i ngjyruesit dhe i substratit
 Natyra e substratit, përfshirë dhe ngjyrën e tij
 Ndriçimi i lëkurës: ngjyra e marrë varet nga burimi i dritës (efekti i metamerizmit).
1.2.14.5 Vajosja
Vajosja është procesi nëpërmjet të cilit lëkurët lubrifikohen që të arrijnë karakteristikat
specifike të produktit si: butësinë, plasticitetin, rezistencën ndaj ujit dhe të zëvendësojnë
përmbajtjen e humbur të yndyrnave gjatë proceseve të mëparshme. Funksioni parësor i
vajosjes është të parandalojë ngjitjen e strukturës fibroze gjatë tharjes. Në tharjen e
lëkurëve uji ndërmjet fibrileve largohet duke lejuar kështu që elementët e strukturës fibroze
të bashkohen dhe për pasojë mund të lindin bashkëveprime. Ky trajtim paraqet rëndësi në
parandalimin e këtij bashkëveprimi, që lëkura të mbetet elastike edhe pas tharjes (Hylli,
2014). Vajrat e përdorur mund të kenë origjinë bimore ose shtazore ose mund të jenë
produkte sintetike me bazë vajrat minerale. Në vajosje zakonisht futen lëkurët e njomura,
meqë në këtë gjëndje fibrat janë të izoluara nga njëra - tjetra, shumë të lëvizshme dhe të
afta për të absorbuar yndyrën. Në lëkurën e njomur yndyra depërton më ngadalë sesa në atë
të thatë, por shpërndahet midis fibrave më uniformisht. Lëkurët e ri-regjura, të ngjyrosura
dhe të vajosura më pas acidifikohen me acid formik për fiksim dhe zakonisht ato lahen për
të lejuar kalimin e yndyrnave nga sipërfaqja në brendësi të lëkurës (EHS, 2007).

1.2.14.6 Tharja
Qëllimi kryesor i tharjes është largimi i sasisë së tepërt të ujit për të optimizuar cilësitë e
produktit përfundimtar me përmbajtje normale të lagështisë në kufijtë 27-30%. Nëse
lagështia bie poshtë këtij kufiri krijohet rrudhosje. Teknikat tharëse përfshijnë shtrydhjen
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dhe presimin, centrifugimin, tharjen me dorë, tharjen në vakuum, etj. Gjatë tharjes
zvogëlohet sasia e lagështisë së lëkurës, bëhet fiksimi i lëndëve regjëse në brendësi të
lëkurës, ndodh shpërndarja e mëtejshme dhe fiksimi më i mirë i vajrave në të gjithë
trashësinë e saj. Në regjimin e tharjes duhet të merren në konsideratë tre parametra
kryesorë: temperatura e ajrit, lagështia relative dhe shpejtësia e lëvizjes së ajrit (Hylli,
2014). Pas tharjes lëkura mund të quhet një produkt i ndërmjetëm i tregtueshëm “crust”.
Një shembull tipik janë sistemet e tharjes natyrale të instaluara në hapësira të mëdha dhe
janë të lëvizshme me anë të një mekanizmi rrotullues. Këto sisteme tharje quhen “ katena”.
1.2.15 Proceset e përmbarimit të lëkurëve
Këto procese e zmadhojnë më tepër sipërfaqen e lëkurës dhe sigurojnë shfaqjen e
karakteristikave të pritshme në lëkurën e përfunduar në drejtim të ngjyrës, shkëlqimit,
prekjes, përkulshmërisë dhe ngjitjes, sikurse dhe cilësitë e tjera ku përfshihen aftësia
shtrirëse e lëkurës, ndarja, shpejtësia e ajrosjes, përshkueshmëria ndaj avujve të ujit si dhe
rezistenca ndaj ujit. Proceset e përmbarimit ndahen në mekanike dhe të lyerjes (EHS,
2007).
1.2.15.1 Proceset mekanike përfundimtare të lëkurëve
Ekzistojnë një gamë e gjerë procesesh mekanike përfundimtare që kryhen për
përmirësimin e pamjes së jashtme të lëkurës dhe butësinë e saj në prekje të cilat variojnë
dhe janë specifike në varësi të llojit të lëkurëve. Ndër proceset më të zakonshme që
aplikohen përmendim:
 Kondicionimi i cili lidhet me optimizimin e përmbajtjes së lagështisë së lëkurëve
për proceset pasardhëse.
 Shtrirja e lëkurëve. Gjatë shtrirjes bëhet mënjanimi ose pakësimi i rrudhave dhe
vijave të lëkurës. Që të shtrihet një lëkurë duhet të ketë një përmbajtje të caktuar
lagështie. Për lëkurët e regjura me krom duhet të jetë 50-60%, ndërsa për lëkurët
me regjje bimore 40-45%. Shtrirja e lëkurëve mund të bëhet më dorë ose me
makinat e shtrirjes. Sa më e plotë të jetë lëkura, aq më mirë shtrihet ajo dhe aq më e
madhe është sipërfaqja që fitohet.
 Zbutja bëhet për ti dhënë lëkurës butësinë dhe elasticitetin e duhur dhe kryhet pas
tharjes. Ajo realizohet nëpërmjet kombinimit të proceseve fizike të tërheqjes dhe
përkuljes në makinat e zbutjes, ku kjo e fundit ndikon edhe në rritjen e
qëndrueshmërisë ndaj plasjes së faqes. Lagështia e lëkurës ka rëndësi të madhe si
në rastin kur lëkura ka më pak lagështirë ashtu dhe kur ka më shumë, sepse nuk
sigurohet zbutje me efekt të mirë (Hylli, 2014).
 Presimi me hekurosje kryhet tek të gjitha lëkurët me regjje kromike. Presimi i
lëkurëve është i rëndësishëm sepse u jep lëkurëve shkëlqim dhe sipas rastit për ti
dhënë faqes pamjen e kërkuar. Ky proces bën të mundur shtypjen e lëkurës me
ngrohje midis dy pllakave të sheshta, që realizohet me anë të makinave të presimit


hidraulik dhe bëhet në kushte të caktuara temperature (rreth 70℃) dhe avuj uji.
Lëmimi gjatë të cilit largohen të gjitha pjesët e mbetura nga sipërfaqja e lëkurës.
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Lustrimi aplikohet pasi kemi kontrolluar lagështinë, sepse nëse është më e lartë
pengon lustrimin dhe prish faqen e lëkurës.
Stampimi me anë të të cilit bëhet dizenjimi ose printimi i një modeli ose motivi të
caktuar.

Figura 1.10 Pamje e sistemit të tharjes së lëkurëve “ katena”

1.2.15.2 Proceset e lyerjes së lëkurëve





Lyerja e lëkurëve kryhet për:
Të siguruar mbrojtjen nga ndotësit (tokë, ajër, ujë) .
Sigurinë e ngjyrës ose modifikimin e ngjyrës që i është dhënë nga ngjyruesit.
Sigurimin e karakteristikave të produktit gjatë përdorimit dhe shmangien e
modifikimit të pamjes së jashtme dhe shkëlqimit.
Sigurimin e tendencave të kohës në lidhje me dëshirat e klientëve.

Ekzistojnë shumë metoda për lyerjen e lëkurëve ku secila ka avantazhet dhe disavantazhet
e saj. Një kombinim i tyre mund të përdoret për të siguruar efektet e dëshiruara të produktit
përfundimtar ndër të cilat përmendim:
 Fshirja me tampon ose furçë e përzierjve të proceseve përfundimtare mbi
sipërfaqen e lëkurës.
 Lyerja me spraj që aplikohet me ajër të presuar mbi sipërfaqen e materialit
përfundimtar në ambiente të veçanta .
 Lyerja me rul ose cilindër që aplikohet mbi sipërfaqen e lëkurëve duke shpërndarë
materialin për lyerje me anë të një ruli rrotullues.
 Lyerja me transportim me anë të së cilës kemi transferimin e një shtrese materiali
për lyerje mbi lëkurën e trajtuar më përpara me një ngjitës.
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Midis produkteve që përdoren në proceset përfundimtare të lyerjes së lëkurëve
përmendim: poliuretanet, kimikatet me bazë-akrilikun, silikonin, dyllin dhe vajrat.

Figura 1.11 Makina e shtrirjes së lëkurëve
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KAPITULLI II
2.1 Industria e lëkurës dhe impakti në mjedis
Përbërja kimike e lëkurëve të papërpunuara apo mbetjeve të tyre që gjenerohen në faza të
ndryshme të përpunimit varet kryesisht nga lloji dhe cilësia e materialit fillestar, lloji i
trajtimit dhe kushtet e aplikimit të procesit (Famielec et al, 2011). Lëkura e kafshëve
përmban rreth 61% ujë, 34% fibra proteinike, 1% proteina globulare, 2% lipide, 1%
kripëra natyrale dhe përbërës të tjerë ku përfshihen dhe ngjyruesit (Singh Y). Industria
moderne përdor lëkurën si lëndë të parë e cila është një nën produkt që vjen nga industria e
prodhimit të mishit. Në këtë aspekt përpunimi i lëkurës ripërdor mbetjet nga industritë e
tjera, por nga ana tjetër ky proces prodhon sasi shumë herë më të mëdha të produkteve
sekondare dhe mbetjeve se sa produkt përfundimtar. Industria e lëkurës në Evropë
konsumon 2 milion ton lëkurë të kafshëve të cilat konvertohen në afërsisht 317 milion m2
lëkurë e gatshme (https://circabc.europa.eu/...taneries), ndërsa sipas statistikave të FAOs(Organizata Botërore e Bujqësisë dhe Ushqimit), prodhimi botëror vjetor arrin në 6 milion
ton lëkurë e regjur dhe e kripur. Sipas të dhënave nga 1 ton lëkurë e njomur dhe në gjendje
të kripur prodhohen 200 kg lëkurë e gatshme. Kjo sasi përbën 20% të peshës bruto të
lëkurës, pjesa tjetër rreth 800 kg janë mbetje duke përfshirë mbetjet e ngurta nga proceset e
regjjes (rreth 250 kg), mbetjet e ngurta nga proceset përgatitore (rreth 350 kg) dhe mbetjet
e shkarkimeve ujore (rreth 200 kg) (Famielec et al, 2011). Sasia e ujit të përdorur që
prodhohet nga 1 ton lëkurë e përpunuar në një proces tradicional varion nga 15-50 m3 dhe
përmban rreth 250 kg COD (Kërkesa Kimike për Oksigjen) dhe 100 kg BOD (Kërkesa
Biologjike për Oksigjen) (https://circabc.europa.eu/...taneries). Kimikatet e ndryshme që
shtohen variojnë nga 300-500 kg. Çështjet mjedisore që lidhen me industrinë e lëkurës
përfshijnë mbetjet ujore, mbetjet e ngurta, ndotjen e ajrit, mbrojtjen e tokës, si dhe
aspektet e shëndetit dhe sigurisë në punë. Këto mbetje mund të përmbajnë dhe substanca
toksike, të qëndrueshme dhe përbërje të tjera të dëmshme. Mbetjet kryesore ujore e kanë
origjinën nga proceset përgatitore të njomjes, regjjes dhe pas regjjes. Këto ujëra përmbajnë
gjithashtu mbetje të detergjentëve, pesticideve të përdorura gjatë ruajtjes së lëkurëve dhe
transportit si dhe shumë mikroorganizma pathogjenë (www.elaw.org/.../world-bankpollution-prevention). Emisionet e gazeve në ajër si dhe përbërësit organikë të avullueshëm
rezultojnë më tepër në proceset përfundimtare, megjithëse ato mund të përhapen në të
gjitha pjesët e fabrikave. Mbetjet e ngurta përfaqësojnë mbi 70% të peshës së lëkurëve të
regjura. Për më tepër sasi të mëdha llumi prodhohen gjatë procesit, i cili ka në përbërjen e
tij mbi 65% ujë, 30% lëndë organike dhe përmbajtje të Cr3+ rreth 2.5% (Famielec et al,
2011). Lënda organike e dekompozueshme prodhon erëra të forta mbytëse dhe irrituese.
Sulfuri i hidrogjenit çlirohet gjatë depilimit dhe amoniaku gjatë ç’gëlqerimit
(www.elaw.org/.../world-bank-pollution-prevention). Impaktet e industrisë së lëkurës
mund të jenë pozitive dhe negative:
Impakte pozitive:
 Krijimi i mundësisë së punësimit.
 Rritja ekonomike nëpërmjet eksportit
 Mundësia e zhvillimit të tregtisë në nivel lokal nga shitja e lëkurëve.
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Impakte negative:
Burimi kryesor i impakteve negative janë kimikatet e përdorura në proceset e regjjes.
Industria e lëkurës kontribuon në rritjen e rrezikut nga kimikatet në dy drejtime:
 I pari lidhet me përdorimin e kimikateve të rrezikshme në procese të ndryshme të
përpunimit. Këto materiale mund të ndahen në grupe bazuar ose në shkallën e
rrezikshmërisë që ato përfaqësojnë ose sipas natyrës së tyre kimike (p.sh. acidet,
bazat, etj.).
 I dyti lidhet me substancat kimike të prodhuara si produkte anësore nga reaksionet
kimike që ndodhin kur lëkurat i nënshtrohen përpunimit, pra një rrezik kimik ndaj
punëtorëve p.sh. sulfuri i hidrogjenit, H2S (FEPA, 2005).
Sasia e kimikateve të përdorura ndryshon në mënyrë të konsiderueshme në lidhje me
karakteristikat e produktit përfundimtar, lëkurët e trajtuara të kafshëve si dhe procesin e
zgjedhur. Shifrat për konsumin e kimikateve mund të jepen brenda një intervali të gjerë.
Rreth 20% - 50% e peshës së lëkurëve mund të shtohet nga përdorimi i kimikateve
inorganike, rreth 3% - 40% nga kimikatet organike. Nuk është e pazakonshme që fabrikat
e lëkurës të përdorin më shumë se 300 kimikate të ndryshme në procesin e përpunimit; kjo
shpjegon vështirësinë e përcaktimit të impaktit mjedisor të secilit prej kimikateve
(https://circabc.europa.eu/...taneries). Industria e lëkurës me proceset e saj komplekse ku
përdoren kimikate të ndryshme mund të konsiderohet burim i impakteve negative
mjedisore (FEPA, 2005). Këto impakte përfshijnë:
 Ajrin, ujin dhe ndotjen e tokës
 Shëndetin e njeriut dhe sigurinë në punë
 Humbjen e përfitimeve ekonomike
 Dëmtimet e proceseve ekologjike
Problemet mjedisore lidhur me industrinë e përpunimit të lëkurës përfshijnë:
 Materialet e rrezikshme
 Mbetjet e lëngëta
 Emisionet në ajër
 Mbetjet e ngurta
2.2 Kimikatet e përdorura në industrinë e lëkurës
Kimikatet e përdorura në industrinë e lëkurës ndahen në 3 kategori:
 Kimikatet para regjjes
 Kimikatet në regjje
 Kimikatet pas regjjes
2.2.1 Kimikatet para regjjes dhe në procesin e regjjes
Përdoren për pastrimin dhe përgatitjen e lëkurëve për regjje dhe shumica e tyre largohen
me ujërat e përdorura në këto procese. Kimikatet e zakonshme që përdoren në para regjje
janë:
 Biocidet, të cilat pengojnë rritjen e bakterieve që dëmtojnë lëkurët gjatë procesit të
njomjes.
 Substancat me veprim sipërfaqësor përdoren për rikthimin e lagështisë së lëkurëve.
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Reagentët ç’yndyrosës ndihmojnë në largimin e yndyrnave natyrale dhe dhjamit
nga lëkura.
Substancat rregulluese të bymimit ndihmojnë në shmangien e bymimit jo të
njëtrajtshëm të lëkurës gjatë gëlqerosjes.
Gëlqerja Ca(OH)2 përdoret për fryrjen ose bymimin e lëkurës.
Sulfuri i Natriumit Na2S shkatërron kimikisht qimet mbi lëkurën.
Hidrogjensulfuri i Natriumit NaHS shkatërron kimikisht qimet në lëkurë, por nuk
krijon aq shume fryrje të lëkurës sa Na2S.
Soda kaustike NaOH përdoret gjatë gëlqerimit për të ndihmuar fryrjen e lëkurëve.
Soda pluhur Na2CO3 përdoret gjatë njomjes ose gëlqerosjes për të rritur pH e
lëkurës.
Sulfat Amoni (NH4)2SO4 dhe Klorur Amoni NH4Cl përdoren gjatë procesit të
ç’gëlqerosjes dhe ndihmon largimin e gëlqeres nga lëkurët.
Metabisulfit Na përdoret gjatë ç’gëlqerosjes dhe ndihmon në pengimin e formimit
të gazit toksik H2S gjatë procesit. Gjithashtu ai vepron dhe si agjent zbardhues.
Acidi formik HCOOH dhe acidi sulfurik H2SO4 përdoren në piklazh për të ulur pH
e lëkurëve.
NaCl përdoret në piklazh për të penguar bymimin acid të lëkurëve.
Formiat Natriumi NaHCOO përdoret në procesin e regjjes për të ndihmuar
depërtimin e kripërave regjëse në brendësi të lëkurës.
Sulfati Bazik i Kromit Cr2(OH)2(SO4)2 është reagenti regjës që përdoret për të
përftuar produktin “ wet blue”- lëkurë e regjur me ngjyrë blu.
Aldehidet janë substancat regjëse që përdoren për prodhimin e lëkurës së regjur me
ngjyrë të bardhë.
Oksid Magnezi MgO përdoret gjatë bazifikimit dhe rrit pH e lëkurës për të lejuar
kromin apo aldehidet të lidhen kimikisht me proteinat e lëkurës.
Fungicidet janë kimikatet që përdoren për të penguar rritjen e myqeve dhe
kërpudhave mbi lëkurët e regjura.

2.2.2 Kimikatet e përdorura në procesin e ngjyrimit








Detergjentët ose substancat aktive sipërfaqësore ndihmojnë në kthimin e lagështisë
në lëkurën e regjur blu gjatë ngjyrimit.
Ç’yndyruesit ndihmojnë në largimin e yndyrnave që mund të jenë prezente mbi
lëkurën me regjje kromike si rezultat i kontaktit me makineritë.
Formiat Natriumi NaHCOO dhe Bikarbonat Natriumi NaHCO3 ndihmojnë në
ngritjen e pH gjatë neutralizimit.
Acidi formik HCOOH redukton pH për procesin e rikromimit ose ndihmon në
fiksimin e kimikateve ngjyruese në lëkurë në fund të ngjyrosjes.
Sintanet kromike përdoren gjatë rikromimit për përmirësimin e butësisë së lëkurës.
Sulfati Bazik i Kromit Cr2(OH)2(SO4)2 përdoret gjatë rikromimit për përmirësimin
e zbutjes së lëkurës përfundimtare.
Sintanet përdoren për ti dhënë lëkurës cilësi të tilla si: butësia, trashësia,
plotshmëria.
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Rezinat dhe Polimeret përdoren për ti dhënë trashësinë dhe strukturë të ngjeshur
lëkurës.
Ngjyruesit shërbejnë për ti dhënë lëkurës ngjyrën e dëshiruar nga klienti dhe
reagentët ndihmës ngjyrues përdoren për shpërndarjen e bojës në mënyrë të
njëtrajtshme.
Zbutësit janë vajrat që shtohen në lëkurë për ti dhënë butësinë lëkurës
përfundimtare.

2.2.3 Kimikatet e përdorura në procesin e përmbarimit











Rezinat akrilike i japin cilësi specifike lëkurës së përfunduar si ngjitja e indeve,
rezistenca ndaj ujit.
Rezinat butadiene i japin lëkurës cilësi të tilla si: mbulimi i mirë.
Rezinat poliuretane i japin lëkurës cilësi të tilla si: qëndrueshmëria e mirë dhe
shkëlqimi.
Mbushësit ndihmojnë në mbushjen e gropëzave dhe njollave në sipërfaqen e
lëkurës.
Lidhësit përdoren për të forcuar produktin përfundimtar dhe përmirësojnë vetitë
kundra ujit të poliuretaneve.
Modifikuesit përdoren për ti dhënë lëkurës një sipërfaqe të lëmuar.
Llaqet prej nitroceluloze, poliuretane dhe akrilikë përdoren për mbulimin e jashtëm
të lëkurës përfundimtare.
Pigmentet janë agjentët ngjyrues që ndihmojnë fshehjen e difekteve mbi sipërfaqen
e lëkurës.
Bojrat janë substanca ngjyruese që përdoren për ndryshime të vogla të ngjyrës së
lëkurës ose për ti dhënë lëkurës një pamje sa më natyrale.
Deshkumuesit përdoren për të penguar formimin e flluskave në përzierjet
përfundimtare.

2.3 Kategoritë e mbetjeve të rrezikshme
Mbetjet e rrezikshme nuk kanë një përcaktim të pranuar në mënyrë universale, përkufizime
të ngjashme përdoren në shumë vende dhe Organizata të Kombeve të Bashkuara. Në
Programin Mjedisor të Kombeve të Bashkuara( UNEP) përcaktimi është:
“ Mbetjet përveç atyre radioaktive të cilat për shkak të reaktivitetit të tyre kimik ose toksik,
eksploziv, korroziv ose karakteristikave të tjera që përbëjnë rrezik, ose mund të paraqesin
rrezik në shëndet ose mjedis qoftë vetëm apo në kontakt me mbetje të tjera, janë përcaktuar
ligjërisht të rrezikshme në gjendjen në të cilën janë prodhuar, ose që janë të predispozuara,
ose nëpërmjet së cilës janë transportuar”(Mwinyihija, 2012).
Në SHBA mbetje e rrezikshme quhet:
“Ajo që mund të shkaktojë ose mund të kontribuojë në mënyrë të konsiderueshme në një
sëmundje serioze ose vdekje, ose që mund të paraqesë një kërcënim të dukshëm për
shëndetin e njeriut ose mjedisin kur menaxhohet në mënyrë jo të rregullt”.
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Në SHBA, Agjencia e Mbrojtjes Mjedisore përcakton si të rrezikshme çdo lloj mbetje që
plotëson një nga kriteret e mëposhtme:
1. Ndezshmëria. Mbetjet që shkaktojnë rrezik zjarri gjatë menaxhimit rutinë jo vetëm
në prani të zjarrit, por që përbëjnë rrezik të menjëhershëm në prezencë të
nxehtësisë dhe tymit dhe mund të përhapin grimca të dëmshme në një sipërfaqe të
gjerë.
2. Korroziviteti. Mbetjet që kërkojnë enë të veçanta ose të ndara nga mbetjet e tjera
për shkak të aftësisë së tyre për të tretur përbërësit toksikë.
3. Reaktiviteti. Mbetjet që kanë tendencën të veprojnë spontanisht, të veprojnë me
vrull me ajrin ose ujin, janë të paqëndrueshëm ndaj goditjeve apo nxehtësisë,
prodhojnë gaze ose shpërthejnë.
4. Toksiciteti. Mbetjet që kur menaxhohen në mënyrë jo të rregullt mund të çlirojnë
substanca toksike në sasi të mjaftueshme për të shkaktuar një rrezik të dukshëm në
shëndetin e njeriut ose mjedis.
Derdhjet e fabrikave të lëkurës për shkak të kompleksitetit të tyre, lidhen me 4
karakteristikat kryesore të përmendura më sipër (Mwinyihija, 2012).
2.4 Klasifikimi i kimikateve të rrezikshme
Klasifikimi normalisht paraqitet në formë të shkurtuar duke përfaqësuar klasën e
rrezikshmërisë bashkë me shprehjet e duhura të rrezikshmërisë, të njohura me termin
ndërkombëtar (R-Phrase) dhe të sigurisë (S-Phrase). Rreziku dhe mundësia që një reagent
kimik të shkaktojë dëme janë reflektuar në një sistem të pranuar ndërkombëtar që përfshin
frazat e rrezikut dhe sigurisë (CMG, 2002). Shumë fraza të rrezikut i referohen efekteve
shëndetësore tek njerëzit (p.sh. R34 ka kuptimin që ai kimikat “shkakton djegie”).
Shprehje të tjera përshkruajnë efektet mjedisore (p.sh. R11 paraqet një substancë që merr
flakë shumë shpejt). Frazat e sigurisë japin udhëzime për përdorimin e sigurtë të
substancave dhe përbërjeve të rrezikshme (p.sh. S24 ka kuptimin “shmang kontaktin me
lëkurën”). Shprehjet e rrezikshmërisë dhe sigurisë mund të paraqiten secila më vete ose të
kombinuara (CMG, 2002).
Çfarë janë termat “ hazard” dhe “risk”?
“Hazard”- ka kuptimin e rrezikut nga gjithçka që mund të shkaktojë dëme në njerëz dhe
/ose mjedis.
“ Risk”- është probabiliteti (i lartë ose i ulët) ose ekspozimi ndaj rrezikut i cili aktualisht
mund të shkaktojë dëme në shëndetin e njerëzve, mjedis dhe pronë (CMG, 2002).
Sistemi i Harmonizuar Global i Klasifikimit dhe Emërtimit të Kimikateve (GHS) është një
sistem ndërkombëtar i pranuar, i krijuar nga Kombet e Bashkuara. Ai u krijua për
zëvendësimin e standarteve të klasifikimeve dhe emërtimeve të përdorura në vende të
ndryshme me një kriter të qëndrueshëm klasifikimi dhe etiketimi në nivel botëror.
Fillimet e GHS i përkasin Konferencës së Kombeve të Bashkuara në Rio në 1992, me
pjesëmarrjen e Organizatës Botërore të Punës (ILO), Organizatës për Zhvillim dhe
Bashkëpunim Ekonomik (OECD), qeverive të ndryshme dhe palëve të tjera të interesuara.
Në një kohë më afatgjatë GHS pritet të përmirësojë njohuritë mbi rreziqet kronike
shëndetësore të kimikateve si dhe të inkurajojë lëvizjen kundrejt eleminimit të kimikateve
të rrezikshme në veçanti atyre kancerogjene, mutagjenike dhe toksinave riprodhuese si dhe
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zëvendësimin e tyre me ato më pak të rrezikshme. Piktogramat e substancave të rrezikshme
të Sistemit Global të Harmonizuar të Klasifikimit dhe Emërtimit të Kimikateve janë
paraqitur më poshtë: (http://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System).

Figura 2.1 Piktogramat e kimikateve të rrezikshme








O: Oksidues
Xn: I dëmshëm
Xi: Irritues
F: I ndezshëm; F+ : Ekstremisht i ndezshëm
T: Toksik; T+ : Shumë toksik
C: Korroziv ose gërryes
N: I dëmshëm për mjedisin

2.5 Siguria dhe shëndeti profesional
Ndër çështjet më të rëndësishme të sigurisë dhe shëndetit në punë lidhur me proceset e
përpunimit të lëkurës janë:



Ekspozimi ndaj kimikateve
Ekspozimi ndaj rreziqeve biologjike

Tabela e mëposhtme paraqet një përmbledhje të rreziqeve gjatë procesit të prodhimit të
lëkurës (FEPA, 2005).
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Tabela 2.1 Rreziqet lidhur me shëndetin dhe sigurinë në punë
Rreziqet fizike

Rreziqet kimike
Rreziqet biologjike

Faktorët ergonomikë, fiziko-socialë &
organizativë

Rreziqet aksidentale

Ekspozimi ndaj niveleve të larta të zhurmës së
makinerive
Kallot në duar të shkaktuara nga puna e
vazhdueshme me mjete dore
Njollat në sy për shkak të ndriçimit të dobët në
fabrikë
Skuqje të lëkurës, dermatite & alergji-kontakti &
kronike nga ekspozimi ndaj pastruesve, tretësave,
disinfektantëve, pesticideve, kimikateve
Lëkurët e papërpunuara mund të jenë të
kontaminuara me bakterie, morra, kërpudha,etj dhe
shkaktojnë sëmundje të ndryshme( antraksi, tetanozi,
ethet, bruceloza, etj). Pluhurat e krijuar mund të
përmbajnë mikro-organizma pathogjenë
Dëmtime akute të sistemit muskular mund të
ndodhin gjatë ngritjes dhe transportimit të peshave të
rënda si stogje lëkurësh , etj
Dhimbje shpine si pasojë e qëndrimeve të zgjatura të
përkulura
Probleme me të nxehtin, veçanërisht gjatë punës në
ditët e nxehta kur s’ka ventilim të mirë
Dyshemeja e rrëshqitshme gjatë lëvizjes së
ngarkesave të rënda
Goditje elektirke të shkaktuara nga difektet elektrike
të makinës si dhe dëmtime fizike
Helmime akute ose djegie nga kimikatet me anë të
frymëmarrjes, tretjes, kontaktit
Dëmtime të syrit nga grimcat fluturuese në ajër
Asfiksim ose helmim në ambientet e kufizuara,
veçanërisht gjatë pastrimit të enëve të regjjes.

2.5.1 Impakti i kimikateve të rrezikshme në shëndet dhe sigurinë profesionale
Punëtorët e fabrikave të lëkurës janë të ekspozuar ndaj rrezikut të kimikateve gjatë
ngarkimit, shkarkimit, transportit dhe përzierjes së tyre; gjatë larjes, vendosjes në
konteinerë si dhe gjatë menaxhimit dhe vendosjes së mbetjeve dhe shkarkimeve kimike
(EHS, 2007). Kimikatet e përdorura në industrinë e lëkurës kanë për qëllim të ndryshojnë
strukturën e lëkurës së kafshëve dhe mund të kenë të njëjtat efekte dhe në lëkurën e njeriut.
Këto kimikate mund të jenë ngacmues të fortë ndaj punëtorëve që janë të ekspozuar për një
kohë të gjatë ndaj tyre (Febriana et al, 2011). Impakti i ekspozimit ndaj kimikateve dhe
mbetjeve të rrezikshme që prodhohen gjatë përpunimit të lëkurës përfshin simptoma të tilla
si:
 Marramendje
 Dhimbje koke
 Acarim të syve, lëkurës
 Alergji
 Gjendje dobësie nga mungesa e oksigjenit
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 Bronkit
 Në raste të rralla mund të shkaktojë edhe vdekje
Në rastin e studimit tonë gjatë procesit përpunues “wet – blue leather” të paktën 323 kg
kimikate (gëlqere, kripëra, enzima, acide) janë përdorur për transformimin e 1 ton lëkurë si
lëndë e parë e papërpunuar. Inventari i kimikateve të përdorura në secilën fazë të procesit
me të dhëna të detajuara mbi klasifikimin, vetitë kimike dhe fizike, rreziqet dhe efektet, si
dhe masat mbrojtëse dhe të sigurisë në punë paraqitet i detajuar në Tabelat 1.a; 2.a dhe 3.a
(Shtojca A).
2.5.2 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për zëvendësimin dhe përdorimin e
kimikateve në procesin e përpunimit të lëkurës
 Zëvendësimi i kimikateve me bazë-tretësit organikë me kimikate me bazë-ujin dhe
përmbajtje të ulët aromatike në procesin e ç’yndyrosjes dhe përmbarimit,
zëvendësimin total të përbërjeve organike të halogjenuara.
 Zëvendësimi i kripërave të amoniumit me CO2 ose/dhe acide të dobët organikë,
zëvendësimi i 20-35% të sasisë së kromit fillestar me kromin e rigjeneruar, sintanet
dhe rezinat me produkte me përmbajtje të ulët formaldehide, fenole, acid akrilik.
 Zëvendësimi i bojërave pluhur me ato të lëngëta, me bojëra me sasi të ulët të
kripërave, zëvendësimi i zbutësve me zbutës pa përbërës organikë të adsorbueshëm
në përmbajtje.
 Zbatimi i procedurave të menaxhimit dhe kontrollit për shkarkimin e derdhjeve të
lëngëta nga tamburët; inventari i sasisë së kimikateve të përdorura dhe atyre që
derdhen gjatë procesit.
 Përdorimi i pajisjeve dhe teknologjive (p.sh. lyerja me cilindra) për minimizimin e
ndotjeve të ajrit në ambientin e punës (p.sh. lyerja me spërkatje dhe aplikimet e
zakonshme që përdoren në trajtimet e përmbarimit); ekspozimi i kufizuar ndaj
kimikateve të rrezikshme në sajë të përdorimit të sistemeve automatike plotësisht
ose gjysmë të mbyllura, sistemeve të ajrosjes dhe ventilimit në zonat/makinat për
rruajtjen në të thatë, lustrimin, spërkatjen, peshimin e kimikateve, etj, përdorimi i
mjeteve mbrojtëse gjatë përdorimit të kimikateve në gjendje të lëngët dhe pluhur.
2.5.3 Magazinimi dhe përdorimi i kimikateve
Gjatë përdorimit të kimikateve të rrezikshme është e nevojshme të ndiqen procedurat në
vijim:
 Dokumenti me të dhënat e sigurisë së materialit (MSDS).
 Etiketimet mbi konteinerët e kimikateve që paraqesin rrezik kimik.
 Magazinimi i sigurtë i kimikateve.
2.5.3.1 Certifikata e sigurisë së kimikateve (MSDS)
MSDS siguron gjithë informacionin e vlefshëm që kompanitë mund ta përdorin për të
optimizuar përdorimin e kimikateve dhe përmirësimin e standardeve të sigurisë dhe
shëndetit në vendin e punës (CMG, 2002). MSDS është e ndarë në 16 pjesë dhe jep një
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informacion të plotë lidhur me produktin dhe përbërjen e tij, përdorimin, magazinimin,
qëndrueshmërinë dhe reaktivitetitn e produktit, masat për dhënien e ndihmës së parë,
kundër zjarrit, aksidenteve, informacion toksikologjik, ekologjik, transportin, etj. (FEPA,
2005). MSDS është dhe mbetet instrumenti kryesor i komunikimit brenda rrjetit të sigurisë.
Në përputhje me rregullat e REACH, ajo zgjerohet dhe më tepër (TEGEVA, 2011).
REACH përfaqëson strukturën e re rregullatore Evropiane për kimikatet që do të thotë
Regjistrimi, Vlerësimi, Autorizimi dhe Ndalimi me ligj i substancave Kimike {REACH,
(EU 1907/2006)} e cila hyri në fuqi më 1 Qershor 2007, dhe vendosi detyrime jo vetëm
mbi prodhuesin, por dhe mbi përdoruesin industrial të kimikateve. Si pasojë, fabrikat e
lëkurës duhet të plotësojnë detyrimet sipas REACH dhe duhet të përdorin ato kimikate
kryesore dhe ndihmëse që rezultojnë të regjistruara dhe të pajisura me certifikatën e
sigurisë (Lofrano et al, 2013). Agjencia Evropiane e Kimikateve (ECHA) është forca
udhëheqëse midis autoriteteve rregullatorë në zbatimin e legjislacionit novator për
kimikatet në dobi të shëndetit human dhe mjedisit. ECHA ndihmon kompanitë të pajtohen
me legjislacionin, favorizon përdorimin e sigurtë të kimikateve, siguron informacion dhe
përcakton kimikatet e rrezikshme (http://echa.europa.eu/).
2.5.3.2 Emërtimi dhe siguria e ruajtjes së kimikateve
Procedura e emërtimit të kimikateve përfshin:
 emrin tregtar ose të firmës prodhuese
 emrin kimik të produktit, formulën
 përmbajtjen neto të paketimit
 rreziqet kimike dhe fizike
 shenjat dhe simbolet paralajmëruese
 rrezikun mjedisor dhe shëndetësor
 udhëzimet për ruajtjen e produktit
 këshillat për ndihmën e parë, garancia,etj
Për ruajtjen e sigurtë të kimikateve dhe parandalimin e aksidenteve kërkohet aplikimi i
metodave të tilla:
 Kimikatet duhet të ruhen të ndarë për të shmangur bashkëveprimin e mundshëm
midis tyre (acidet duhet të qëndrojnë larg nga Na2S dhe bazat duhet të jenë larg nga
kripërat e amoniumit për shmangien e përzierjeve aksidentale dhe çlirimin e gazeve
të rrezikshme), etiketimi i kimikateve dhe konteinerëve, pajisja e gjithë kimikateve
me MSDS, kushtet e duhura për reduktimin e prishjes së kimikateve dhe dëmtimit
të konteinerëve, zëvendësimi i tretësave organikë me agjentë të tjerë të mundshëm.
 Veshjet mbrojtëse s’duhet të jenë në të njëjtin ambient me kimikatet, informimi dhe
trainimi i personelit, masat e sigurisë, mbrojtja personale gjatë përdorimit dhe
derdhjeve të substancave të rrezikshme, sigurimi i ndihmës së parë dhe procedurës
së evakuimit.
2.5.4 Masat ndaj ekspozimit nga rreziku biologjik
Punëtorët mund të jenë të ekspozuar ndaj agjentëve patogjenë si bakteriet, myku, morrat
dhe parazitët që mund të jenë të pranishëm në lëkurët ose gjatë procesit të prodhimit.
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Masat menaxhuese që duhen marrë për shmangien e pasojave negative të rrezikut biologjik
ndaj punëtorëve janë:
 informimi i punëtorëve mbi rrezikun e ekspozimit ndaj agjentëve biologjikë dhe
sigurimin e trajnimit për njohjen dhe lehtësimin e këtyre rreziqeve
 sigurimi i pajisjeve personale mbrojtëse për reduktimin e kontaktit me materialet që
përmbajnë pathogjenë
 sigurimi për ata persona që vuajnë nga reaksionet alergjike ndaj agjentëve
biologjikë që nuk janë në kontakt me këto substanca
2.5.5 Masat e sigurisë dhe shëndetit në punë
Për krijimin e kushteve optimale të sigurisë dhe shëndetit në procesin e punës duhet të
kihen parasysh masat e mëposhtme:
sigurimi i një sasie të mjaftueshme të ujit, detergjentëve dhe sapunit
njohja e simptomave të hershme nga helmimi i kimikateve gjatë përdorimit
funksionimi i makinerive në mënyrë të rregullt
njohja e procedurës së ndihmës së parë dhe pajisja me materialet e nevojshme
pajisja me të gjitha mjetet personale mbrojtëse (maska dhe syze mbrojtëse, doreza,
përparëse, këpucë/çizme të sigurta, pajisje respiratore dhe mbrojtëse për dëgjimin)
gjatë përdorimit të kimikateve nuk lejohet ngrënia, pirja ose duhani pa larë më parë
duart
Si rezultat i punës së makinerive dhe zhvillimit të reaksioneve kimike gjatë prodhimit
të lëkurës formohen pluhura, avuj gazesh, nxehtësi, zhurma ndaj të cilave punëtorët
janë të ekspozuar gjithë kohën. Për përmirësimin e cilësisë së kushteve në ambientin e
punës rekomandohen këto masa:
kontrolli i temperaturës dhe lagështisë nëpërmjet ventilimit natyral dhe artificial
izolimi termik ndaj nxehtësisë dhe të ftohtit
sigurimi i sasisë së nevojshme të ndriçimit
ulja e nivelit të zhurmave
Produktet që s’mund të përdoren për qëllime të mëtejshme, të përdoren përsëri apo për
zëvendësim, duhet të hiqen ose të hidhen. Procedurat bazë për menaxhimin e mbetjeve nga
proçesi janë:
largimi i konteinerëve bosh të kimikateve nga magazina dhe vendi i punës
mos përzierja e mbetjeve të ndryshme kimike në të njëjtin konteiner mbetjesh
vendosja dhe menaxhimi i mbetjeve duhet bërë në mënyrë të studiuar, në vendin e
përcaktuar dhe në kushte të pranueshme
2.6 Ndotësit në përpunimin e lëkurës dhe impaktet e tyre në ujë, ajër dhe tokë
Përpunimi i lëkurës prodhon mbetje që shkaktojnë ndotje mjedisore në receptorë të
ndryshëm. Tabela 2.2 paraqet një përmbledhje të ndotësve kryesorë që shaktojnë impakt
negativ në ajër, ujë dhe tokë (FEPA, 2005). Të gjitha llojet e mbetjeve që prodhon
industria e lëkurës përfaqësohen në format e mëposhtme:
 mbetje të lëngëta
 emetime të gazta
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 mbetje të ngurta
Shumica e operacioneve në fabrikat e lëkurës kryhen në ujë, rrjedhimisht shkarkimet ujore
përbëjnë një ndër problemet më të mëdha të kësaj industrie (https://circabc.europa.eu).
Përpunimi i lëkurës gjeneron derdhje me përmbajtje të lartë ndotësish organikë dhe
inorganikë. Përderisa fabrikat e lëkurës përfshijnë një numër të madh procesesh dhe një
interval të gjerë lëndësh të para, derdhjet e tyre të lëngëta janë të një natyre komplekse me
ndryshime karakteristike kohë pas kohe, nga njëri proces tek tjetri dhe nga një fabrikë në
tjetrën. Fabrikat e lëkurës duhet ti trajtojnë derdhjet para se ti shkarkojnë në ujërat
sipërfaqësore. Në varësi të kushteve ekonomike dhe pozicionit gjeografik të tyre, këto
subjekte mund ti trajtojnë mbetjet në vend, ti shkarkojnë direkt në kanale ose të përdorin
një kombinim të këtyre mundësive (EU, 2003).
2.7 Ngarkesa ndotëse në mbetjet e lëngëta në secilin proces individual të përpunimit
të
lëkurës me teknologjinë tradicionale dhe metodat teknike për kontrollin dhe
uljen e ndotjes
Ndotjet e lëngëta nga proceset përgatitore (njomja, skarnimi, depilimi, gëlqerosja) si dhe
ujërat shpëlarës të lidhur me to grumbullohen së bashku. Ato përmbajnë mbetje lëkure,
baltë, gjak ose pleh kafshësh dhe si pasojë kanë ngarkesë të madhe të lëndës organike dhe
lëndëve pezull. Mbetjet ujore nga proceset e regjjes, ç’gëlqerimi dhe trajtimi enzimatik
përmbajnë sulfure, kripëra të amoniumit, të kalciumit dhe janë me natyrë bazike. Pas
piklazhit dhe regjjes, ndotësit kryesorë në ujërat e përdorur varen nga teknikat e përdorura
për regjje. Mbetjet ujore të proceseve përmbaruese përmbajnë polimerë, tretësa, ngjyrues
dhe koagulantë (EHS, 2007). Tabela 2.3 paraqet një përmbledhje të ngarkesës ndotëse të
shkarkimeve ujore nga çdo proces individual përpunues i lëkurës me teknologji
tradicionale.
2.7.1 Ngarkesa ndotëse COD/BOD dhe SS në mbetjet e lëngëta
Gëlqerosja është procesi me kontributin më të madh si burim i SS (lëndët e ngurta pezull)
(41-64%), i COD (48-53%) dhe BOD (48-54%) në derdhjet e lëngëta. Proceset para regjjes
(përfshirë gëlqerosjen dhe trajtimin enzimatik) prodhojnë 86-93% të lëndëve të ngurta
pezull, 77-82% të COD totale dhe 77-83% të BOD totale të matur si tregues të ngarkesës
organike (Ludvik et al, 2000). Depilimi është gjithashtu gjenerues kryesor i SS dhe burim
shtesë për lëndën organike.
2.7.2 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse
COD/BOD dhe SS në mbetjet e lëngëta





ndarja e mbetjeve në rrjeta të posaçme për largimin e pjesëve të ngurta me përmasa
të mëdha
aplikimi i një procesi depilimi enzimatik dhe përpunimi i qimeve për rishitje duke
ulur COD nga 40-50%
riciklimi i derdhjeve të gëlqerosjes mund të ulë COD nga 30-40%, azotin mbi 35%,
sulfuret e përdorura mbi 40% dhe gëlqeren mbi 50%
përdorimi i alkooleve yndyrore lehtësisht të degradueshëm në vend të alkilfenoleve
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përdorimi i ç’gëlqerosjes me CO2 (për lëkurët me trashësi më pak se 3 mm), i cili
neutralizon gëlqeren dhe tret kripërat e kalciumit. Përdoren dhe përbërje të tjera pa
amoniak me bazë acide inorganikë dhe organikë, estere të acideve karboksilike,etj.
Për lëkurë më të trasha procesi kërkon rritje të temperaturës mbi 35℃, zgjatjen e
procesit si dhe shtimin në sasi të vogël të kripërave të amoniumit (Ludvik et al,
2000)

Figura 2.2 Diagrama skematike e ndotësve në proceset individuale të përpunimit të
lëkurës (FEPA, 2005)
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Tabela 2.2 Ndotësit e përpunimit të lëkurës dhe impaktet e tyre negative
Ndotësit

Simboli

Efektet negative kryesore

Impakti

Amoniaku

NH3

Ujë & Ajër

Azoti Total Kjeldahl

TKN

Kromi ( Ⅲ)

Cr 3+

Erë e mprehtë &efekte negative në faunën ujore, si
peshqit
Shkakton rritje të tepruar të bimëve dhe formon algat
që sjellin eutrofikimin dhe reduktimin e O2
Toksik për njerëzit, faunën ujore & të mbjellat, nuk
është korroziv, frenon enzimat&vepron me molekulat
organike. Në temp.të larta oksidohet në Cr6+ shumë
toksik, oksidues i fortë, kalon lehtë membranat
qelizore, kancerogjen, mutagjenik, teratogjenik.
Të dëmshme për bimët dhe bujqësinë, frenojnë rritjen
e tyre, për bakteriet dhe peshqit në sistemet ujore në
sasi të medha sjellin shkatërrimin e strukturës
qelizore, gërryejnë metalet dhe tubacionet. Bashkë me
sulfatet përfaqësojnë kripërat e tretura (TDS).
BOD5 tregon sasinë e O2 që konsumohet gjatë
degradimit biologjik të përmbajtjes organike.
COD tregon sasinë e O2 të konsumuar gjatë oksidimit
kimik të përberësve të mbetjeve të lëngëta.
Të dëmshme për bimët dhe tubat prej metali. Të
papërshtatshme për njerëzit, për përdorimet
industriale dhe bujqësore. Kripërat në sasi të mëdha
zëvendësojnë ushqyesit mineralë në tokë duke
shkaktuar shpërbërjen e argjilës, shkaktojnë rritjen e
trysnisë osmotike (reduktojnë aftësinë e ujit dhe
frenojnë rritjen e bimëve).
Formojnë shtresë sipërfaqësore mbi ujë dhe
depozitime në brigjet ujore, që sjellin degradimin
mjedisor dhe interferejonë me proceset biologjike.
Kushtet acide shkaktojnë gërryerjen e metaleve dhe
betonit dhe janë të dëmshëm për jetën ujore. Kushtet
alkaline ekstreme janë toksike.
Formojnë depozitime dhe krijojnë kushte anaerobike
(erëra) që shkaktojnë rrezik për jetën ujore.

Kloruret

Cl-

Kërkesa Biokimike
për O2 (Winkler)
Kërkesa Kimike
për O2

BOD5

Lëndët e Ngurta të
Tretura (Klorure &
Sulfate)

TDS
(Cl- & SO42-)

Vaj & Yndyrë

O&G

pH

pH

Lëndët e Ngurta
Pezull

TSS

Sulfure

S2-

Sulfate

SO42-

Tretësit organikë që
kanë halogjenë
organikë të
adsorbueshëm & të
avullueshëm
Ngjyruesit, Zbutësit,
Reagentët izolues,
Biocidet (përmbajnë
AOX)

COD

VOC & AOX

AOX

Erë shqetësuese në përqendrime të vogla dhe fatale në
përqendrime të larta. Helmuese për faunën ujore,
redukton O2 e tretur dhe dëmton sistemet e kullimit
Shkakton gërryerjen e tubacioneve prej metali dhe
çimento dhe kufizon përdorimin e ujërave
sipërfaqësore për nevoja humane dhe bujqësore. Në
kushte anaerobike, kthehen në sulfure.
Janë toksikë, të qëndrueshëm dhe akumulimi në
biosferë i klasifikon si materiale të rrezikshëm për
shëndetin dhe mjedisin. Në sajë të aftësisë avulluese
emetohen në ajër, por ndodhen dhe në mbetjet ujore,
me lehtësi kalojnë dhe shtresat e betonit.
Toksikë, shkatërrues endokrinë, të qëndrueshëm me
vargje të gjata të klorinuara, integrohen në biomasën e
bakterieve,
ri-mobilizojnë metalet e rënda nga
sedimentet, rrisin nivelin e AOX në derdhjet e
lëkurës. Biocidet janë toksike se vrasin gjithë gjallesat
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Ujë

Ujë & Tokë

Ujë & Tokë

Ujë
Ujë

Ujë & Tokë

Ujë & Tokë

Ujë & Tokë

Ujë
Ujë & Ajër

Ujë & Tokë

Ajër,Ujë & Tokë

Ajër, Ujë &
Tokë
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Tabela e mësipërme paraqet një përmbledhje të modifikuar të ndotësve në procesin e
përpunimit të lëkurës si dhe ndikimin e tyre në mjedis sipas modelit (FEPA, 2005).
Tabela 2.3 Ngarkesat ndotëse të shkarkimeve ujore nga çdo proces individual përpunues i
lëkurës (Ludvik et al, 2000)
Proçesi
individual

Ngarkesa ndotëse kg/t lëkurë e papërpunuar - Teknologji tradicionale (C)
& Teknologji e avancuar (A)
SS

COD

C
A
Gëlqerim
C
A
Ç’gëlqerim C
A
Regjje
C
A

11-17
11-17
53-97
14-26
8-12
8-12
5-10
1-2

22-23
20-25
79-122
46-65
13-20
13-20
7-11
7-11

BOD
7-11
7-9
28-45
16-24
5-9
5-9
2-4
2-4

Pas regjje

6-11
1-2

24-40
10-12

8-15
3-5

0-2
0-2
83-149
35-61

0-5
0
145-231
96-133

0-2
0
50-86
33-51

58%

38%

37%

Njomja

C
A

Përmbarim C
A
Totali
C
A
Reduktimi

Cr
2-5
0.050.1
1-2
0.10.4
3-7
0.150.5
94%

S23.9-8.7
0.4-0.7
0.1-0.3
0-0.1
-

NH3- N
0.1-0.2
0.1-0.2
0.4-0.5
0.1-0.2
2.6-3.9
0.2-0.4
0.6-0.9
0.1-0.2

TKN
1-2
1-2
6-8
3-4
3-5
0.6-1.5
0.6-0.9
0.1-0.2

Cl85-113
5-10
5-15
1-2
2-4
1-2
40-60
20-35

SO421-2
1-2
1-2
1-2
10-26
1-2
30-55
10-22

-

0.3-0.5
0.1-0.2

1-2
0.2-0.5

5-10
3-6

10-25
4-9

4-9
0.4-0.8

4-6
0.6-1.2

12-18
5-8

137-202
30-55

52-110
17-37

90%

87%

57%

75%

70%

2.7.3 Ngarkesa ndotëse e kripërave dhe TDS në mbetjet e lëngëta
Kriposja dhe proceset e tjera regjëse kontribuojnë në sasinë e kripërave/elektrolitëve në
derdhjet e lëngëta, të matura si lëndët e ngurta të tretura (TDS). Rreth 60% e klorureve
totale gjenerohet nga NaCl e përdorur për konservim si dhe NH4Cl, pjesa tjetër rreth 29%
prodhohet nga piklazhi dhe proceset vijuese regjëse (EHS, 2007). Duke qenë se kloruret
janë të tretshme dhe të qëndrueshme, ato i rezistojnë trajtimeve dhe degradimit në natyrë,
kështu që përbëjnë një kërcënim për mjedisin duke kontaminuar tokën dhe ujërat
nëntokësorë, frenojnë rritjen e bimëve, ndikim negativ në faunën ujore (Bosnic et al,
2000). Sulfatet gjenerohen kryesisht nga proceset e regjjes dhe pas regjjes (73-82%) nga
përdorimi i acidit sulfurik (H2SO4), sulfatit të natriumit (Na2SO4) si dhe shumë reagentëve
regjës sintetikë. Sulfatet nuk mund të largohen komplet nga një tretësirë me rrugë kimike,
në kushte biologjike të përshtatshme sulfatet mund të largohen nga tretësira dhe të lidhin
squfurin tek mikroorganizmat duke formuar në këtë mënyrë sulfurin e hidrogjenit (H2S)
(Bosnic et al, 2000).

37

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
2.7.4 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të
kripërave dhe TDS në mbetjet e lëngëta









Tharja natyrale për lëkurët me përmasa të vogla në kushte të përshtatshme
klimatike, konservimi afat-shkurtër me ftohje i lëkurëve të freskëta të përpunuara,
përdorimi i antiseptikëve për të rritur kohën e ruajtjes, heqja mekanike ose manuale
e kripës nga lëkurët para njomjes.
Instalimi i sistemeve të piklazhit pa kripë dhe përdorimi i acideve polimerike
sulfonike jo bymyese ( kjo mund të ndikojë tek karakteristikat e lëkurës).
Zëvendësimi i pjesshëm i kripërave të amoniakut në procesin e ç’gëlqerimit me
CO2 ose me (acide të dobëta ose estere).
Fiksimi i kromit gjatë regjjes do të rritet me përdorimin e teknikave përpunuese
regjëse, uljen e sasisë së kromit përfshirë derdhjet në sasi të vogla, rritjen e
temperaturës, kohës së regjjes dhe alkalinitetit, uljen e nivelit të kripërave neutrale.
Riciklimi direkt i derdhjeve të piklazhit dhe regjjes.
Riciklimi i derdhjeve të lëngëta nga përpunimi i kromit për të rritur rezervat e
kromit, përdorimi maksimal i regjësve bimorë në gjendje të lëngët.
Përdorimi i ngjyruesve dhe sintaneve të lëngëta.

2.7.5 Ngarkesa ndotëse e sulfureve në mbetjet e lëngëta
Sulfuret janë produkte të rrezikshme, si pluhura ata janë shumë gërryes dhe irritantë, si
tretësira janë gjithashtu toksike. Megjithatë problemi më i madh është çlirimi i gazit H2S
në atmosferë dhe konsumi i oksigjenit të ujërave shkaktuar nga oksidimi i sulfureve.
Rrezik paraqesin dhe ekspozimet në nivele të ulëta për një periudhë kohe të gjatë. Efekte
tipike janë dhimbja e kokës, të vjella dhe irritimi i syve. Një nga problemet me gazin
qëndron në faktin se megjithëse era mund të dallohet në nivele të ulëta, sasitë e gazit
shpesh janë më të larta se niveli i lejueshëm për ekspozime të zgjatura. Në përqendrime më
të larta se 100 ppm, gazi H2S nuk mund të dallohet nga era dhe mund të jetë vdekjeprurës
(https://circabc.europa.eu/...taneries). Trajtimi me sulfure inorganike (NaHS ose Na2S) dhe
Ca(OH)2 përdoret në depilim. Praktikisht burimi i vetëm i ngarkesës së sulfureve është
gëlqerosja (95-97%), pjesa e mbetur në nivelin 3-5% shkarkohet në derdhjet e lëngëta të
depilimit dhe trajtimit enzimatik.
2.7.6 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të
sulfureve në mbetjet e lëngëta
Megjithëse një zëvendësim total i sulfureve të përdorura në këtë proces praktikisht nuk
është i mundur veçanërisht për lëkurët e gjedhit, disa nga metodat që aplikohen për
reduktimin e sulfureve të përdorura dhe në shkarkime:
 përdorimi i një procesi depilimi enzimatik
 për depilimin tradicional, përdorimi i sulfureve dhe gëlqeres në masën 20-50% të të
gjithë tretësirës
 mbajtja e pH bazik > 10 të derdhjeve të lëngëta që përmbajnë sulfure.
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Trajtimi tradicional është oksidimi i derdhjeve me sulfure dhe gëlqere (tanket e
oksidimit katalitik ose tanket me ajrim). Kujdes duhet treguar në shmangien e
vlerave të pH < 7, që shkaktojnë çlirimin e H2S të krijuar nga përzierja e
papërshtatshme e derdhjeve alkaline dhe acide si dhe emisionet e pakontrolluara
nga fazat e denitrifikimit.

2.7.7 Ngarkesa ndotëse e azotit në mbetjet e lëngëta
Cilësia si ushqyes për bimët ujore sigurohet nga përmbajtja e azotit, e matur si azoti total
Kjeldahl (TKN). Megjithatë azoti ka një kërkesë të lartë për oksigjen dhe sikurse fosfori
stimulon eutrofikimin. Azoti amoniakal është toksik për jetën ujore. Gjatë trajtimit
biologjik të mbetjeve të lëngëta, NH3-N konvertohet në nitrate (EU, 2003). Ngarkesa të
mëdha të azotit në shkarkimet ujore janë të lidhura me regjjen e lëkurës. Ngarkesat më të
larta të ndotjes me NH3-N (65%) vijnë nga proceset tradicionale të ç’gëlqerosjes dhe
trajtimit enzimatik. Burime të tjera të azotit amoniakal janë ngjyruesit dhe proteinat e
kafshëve të prodhuara nga proceset para regjjes. Në lidhje me ngarkesën e azotit total
Kjeldahl (TKN), sasitë më të mëdha (48-55%) shkarkohen nga gëlqerosja. Pjesa më e
madhe e (TKN) (85-92%) prodhohet nga proceset para regjjes (Ludvik et al, 2000).
2.7.8 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të azotit
në mbetjet e lëngëta
Metodat që reduktojnë lëndën organike (COD/BOD5) ulin dhe nivelet e azotit.
Shkarkimet me përmbajtje amoniaku mund të shkaktojnë efekte negative në ujërat pritës
duke përfshirë denitrifikimin në trajtimin e derdhjeve ujore që konverton azotin amoniakal
në nitrate, megjithatë kontrolli dhe menaxhimi i kujdesshëm nevojitet për kufizimin e
rrezikut potencial të formimit të H2S.
2.7.9 Ngarkesa ndotëse e përbërjeve të kromit në mbetjet e lëngëta
Përbërjet e metaleve nuk janë të biodegradueshme. Në këtë këndvështim ato mund të
konsiderohen si probleme mjedisore afatgjatë. Përderisa ato kanë veti akumulative,
mbeten si objektiva në qendër të vëmendjes. Kromi nuk paraqet problem për akumulimin
në trupin e peshqve por përqendrime të larta të kromit në sajë të depozitimit të metaleve
në ujërat sipërfaqësore mund të dëmtojnë peshqit që notojnë afër vendeve të kontaminuara.
Tek kafshët kromi mund të shkaktojë probleme respiratore, rënie të imunitetit, difekte në
lindje, infertilitet dhe formim tumoresh (http://www.lenntech.com/periodic). Mbetjet e
kromit përmbahen në:
 Mbetjet e lëngëta (ujërat e përdorur nga regjja dhe pas - regjja sikurse dhe mbetjet
nga shtrydhja dhe kullimi
 Llumi ( mbetjet e thata që dalin nga sedimentimi i lëndëve të ngurta pezull)
 Mbetjet e ngurta të regjjes (rruajtja, mbetjet e prerjeve, të lustrimit si dhe copëzat e
mbetjeve nga përmbarimi)
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Dy janë format e kromit që lidhen me industrinë regjëse të lëkurës, vetitë e të cilëve shpesh
janë konfuze (Bosnic et al, 2000).
2.7.9.1 Kromi tre valent ( Cr3+)
Kromi kryesisht gjendet në mbetjet e gjeneruara nga procesi i regjjes së lëkurës, është
pjesë e sistemit të pas regjjes dhe zhvendoset nga lëkura gjatë ri - regjjes dhe ngjyrosjes.
70% e ngarkesës totale të kromit në shkarkimet e lëngëta prodhohet nga regjja, 30% nga
proceset e pas regjjes në përpunimin tradicional të lëkurës. Përbërjet e tretshme të Cr3+ janë
kripëra të zakonshme të acideve të forta minerale dhe si agjent kryesor në regjjen e lëkurës
përdoret sulfati bazik i kromit Cr2(OH)2(SO4)2 . Nga një anë këto kripëra paraqesin një
toksicitet akut, të fuqishëm për speciet ujore. Ndërsa absorbohet nga lëkura gjatë regjjes,
Cr(III) fiksohet në mënyrë të qëndrueshme në lëkurë dhe ka një toksicitet të vogël ose të
papërfillshëm (EU, 2003). Ky krom shkarkohet nga proceset në formë të tretshme, gjithsesi
kur bashkohet me mbetjet ujore nga proceset e tjera (veçanërisht kur proteinat janë
prezente) reaksioni është shumë i shpejtë. Formohen precipitate, kryesisht krom-proteinë
që shtohen në prodhimin e llumit. Përbërës të tillë janë shumë rezistentë ndaj shkatërrimit
biologjik dhe procesi biologjik si në ujëra sipërfaqësorë ashtu dhe në sistemet e trajtimit
frenohet. Hidroksidi i kromit precipiton dhe qëndron në ekosistem për një periudhë të gjatë
kohe. Nëse shkarkimet e kromit janë të shumta, kromi mbetet në tretësirë. Megjithëse në
përqendime të ulëta, ai ka efekt toksik tek dafnia duke shkëputur zinxhirin ushqimor për
jetën e peshqve dhe me shumë mundësi dhe pengimin e fotosintezës (Bosnic et al, 2000).
Çështja e kromit Cr(III) është një ndër debatet kryesorë në lidhje me opinionin për
toksicitetin e kromit. Industria e lëkurës e mbron këtë çështje në këndvështrimin se Cr(III)
si reagent regjës nuk është toksik dhe se mund të krahasohet me kripën e tavolinës. Nga
opinionet e burimeve të besueshme rezulton se Cr3+ duhet konsideruar toksik veçanërisht
për jetën ujore (https://circabc.europa.eu/...taneries). Cr3+ fillimisht është vlerësuar
relativisht jo toksik. Rezultatet e disa studimeve të tanishme flasin për një efektivitet më të
madh se Cr(VI) në genotoksicitetin në sistemet e lira qelizore. Mekanizmat molekularë të
toksicitetit të Cr3+ janë akoma të debatueshme për shkak të pranisë së disa ndryshimeve të
përkohshme dhe formimin e lezioneve oksiduese Cr – DNA gjatë metabolizmit të Cr(III).
Lidhjet e amino acideve dhe glutationeve me DNA nga Cr(III) shkaktojnë llojin kryesor të
lezioneve të DNA që kontribuojnë në mutagjenezë dhe karcinogjenezë duke ndryshuar
kinetikën dhe cilësinë e transmetimit të përgjigjes së DNA (Khan et al, 2012).
2.7.9.2 Kromi gjashtë valent ( Cr6+)
Mbetjet e lëngëta të lëkurës vështirë se mund të përmbajnë krom në këtë formë.
Dikromatet janë toksike për peshqit përderisa ato përshkojnë me shpejtësi muret e
qelizave. Ato absorbohen kryesisht nëpërmjet velëzave dhe efekti është akumulativ
(Bosnic et al, 2000). Të gjithë opinionet bashkohen në një pikë në faktin se Cr (VI) është
shumë toksik krahasuar me Cr(III). Kromi 6-valent shkakton dëmtime qelizore në rolin si
agjent i fortë oksidues, ndërsa kromi 3- valent frenon sistemet e ndryshme enzimatike ose
vepron me molekulat organike. Cr3+ në formën e tij natyrale, ka toksicitet të ulët sepse nuk
është gërryes dhe me vështirësi kalon nëpër membranën e qelizave, ndërsa Cr6+ është
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shumë toksik se ka veti të forta oksiduese dhe përshkon lehtë membranat
(https://circabc.europa.eu/...taneries).
2.7.9.3 Rreziqet e kromit Cr6+ në shëndetin e njerëzve në ambientet e punës
Punëtorët që thithin përbërjet e kromit 6-valent në punën e tyre për shumë vjet janë të
ekspozuar ndaj rrezikut në rritje për zhvillimin e kancerit të mushkërive. Ngacmime ose
dëmtime në lëkurë mund të ndodhin nëse kromi 6-valent bie në kontakt me këto organe në
përqendrime të larta ose në periudha të gjata kohe.
 Kanceri: të gjitha format e Cr6+ shihen si karcinogjenikë ndaj punëtorëve. Rreziku
i zhvillimit të kancerit të mushkërive rritet me sasinë e kromit 6-valent të thithur
dhe kohën gjatë së cilës ata ekspozohen.
 Sytë: kontakti direkt me sytë i acidit kromik ose i kromateve pluhur mund të
shkaktojë dëmtim të qëndrueshëm të syve. Cr6+ mund të irritojë hundën, grykën dhe
mushkëritë. Përsëritja e ekspozimeve të zgjatura mund të dëmtojë membranat
mukoze të ndarjes në rrugët e frymëmarrjes. Thithja në sasi të vogla e Cr6+ madje
dhe për periudha të gjata kohe mund të mos shkaktojë ngacmime të traktit
respirator tek shumica e njerëzve. Disa punëtorë mund të bëhen alergjikë ndaj Cr6+
kështu që nga thithja e kromateve mund të shfaqen simptoma të astmës dhe
vështirësi në frymëmarrje.
 Lëkura: kontaktet për një kohë të gjatë me lëkurën mund të rezultojnë në dermatite
dhe ulçer në lëkurë. Disa persona e kanë shumë të zhvilluar ndjeshmërinë alergjike
ndaj kromit, kontakti dhe me sasi shumë të vogla shkakton irritime serioze në
lëkurë (Sathiyamoorthy et al, 2013).
2.7.10 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të
kromit në mbetjet e lëngëta
 Përdorimi i agjentëve zëvendësues regjës në vend të ose si shtesa të kromit duke
vlerësuar toksicitetin dhe qëndrueshmërinë e reagentëve zëvendësues në përdorim
dhe karakteristikat e dëshiruara të produktit përfundimtar të lëkurës.
 Aplikimi i përbërjeve të kromit 3-valent dhe përdorimi i metodave regjëse me sasi
të ulët të kromit në rastin kur kromi s’mund të përpunohet.
 Riciklimi i derdhjeve ujore të regjjes. Ky proces e redukton përdorimin e kromit
mbi 20% në një regjje tradicionale. Ujërat që përmbajnë krom në sasi të madhe
mund të precipitohen, acidifikohen dhe riciklohen.
 Ulja e përqendrimit të kromit në derdhjet ujore nga përthithja e lartë e kripërave të
kromit dhe përdorimi i produkteve alkaline ose rritjes së temperaturës së
shkarkimeve.
 Shmangia e trajtimit të llumit që përmban krom me anë të djegies, kushteve
alkaline dhe prania e tepruar e oksigjenit mund të sjellin konvertimin e Cr3+ në
formën më toksike Cr6+.
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2.7.11 Ngarkesa ndotëse e kimikateve pas regjjes në mbetjet e lëngëta
Proceset pas regjjes përfshijnë përdorimin e disa klasave të kimikateve si: zbutësit,
përbërjet organike të klorinuara, agjentët imprenjues, izolues, mbulues dhe ngjyruesit.
Agjentët imprenjues përdoren për përmirësimin e cilësive të veshjeve kundra ujit ose anti
elektrostatike, reduktojnë përshkueshmërinë ndaj gazeve, ulin gërryerjen dhe rrisin
rezistencën ndaj zjarrit. Tretësit gjenerohen nga proceset e ç’yndyrosjes dhe përmbarimit.
Në derdhjet e lëngëta që shkarkohen në ujëra sipërfaqësorë ata formojnë një shtresë të
hollë në sipërfaqen e ujit duke penguar përthithjen e oksigjenit. Disa prej tyre pengojnë
aktivitetin bakterial dhe mbeten në ekosistem për një periudhë të zgjatur kohe (Bosnic et
al, 2000).
2.7.12 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të
kimikateve pas regjjes në mbetjet e lëngëta
 Zëvendësimi i përbërjeve të halogjenuara (në vajosje), reduktimi i bojërave,
zbutësve, optimizimi i tharjes mekanike.
 Përpunimi i agjentëve imprenjues nga derdhjet.
 Shmangia e përdorimit të agjentëve izolues dhe regjës me përbërës me nivel të ulët
të biodegradueshmërisë.
 Shmangien e përdorimit të acideve di-karboksilike për precipitimin e kromit para
trajtimit të ujërave.
 Zëvendësimi i bojërave me bazë tretësit organikë me bojëra me përbërës jo
halogjenikë me bazë ujin dhe të tretshme në ujë në proceset e ngjyrosjes dhe
përmbarimit
2.7.13 Ngarkesa ndotëse e biocideve në mbetjet e lëngëta
Biocidet mbrojnë materialin si nga veprimi i bakterieve ashtu dhe i myqeve. Zakonisht ato
përfshihen në formulimet kimike të lëngshme si bojërat, zbutësit, etj. Të gjitha biocidet
janë shumë toksike përderisa ato janë të destinuara për të vrarë forma të ndryshme
gjallesash. Biocidet janë një nën grup i pesticideve dhe ndahen në dy grupe kryesore:
baktericidet dhe fungicidet.
 Baktericidet përdoren kryesisht në fillim të procesit të prodhimit të lëkurës
( konservim dhe njomje) kur lëkurët janë më shumë të rrezikuara ndaj degradimit
bakterial
 Fungicidet përdoren në fazën e piklazhit dhe të tharjes sepse kushtet e pH në këto
procese janë ideale për rritjen e mykut
Biocidet e përdorura në industrinë e lëkurës janë kryesisht biocide jo-oksiduese dhe janë
klasifikuar si përbërjet kuarternare të amoniumit, izotiazolet, tiokarbamatet dhe të tjera.
Fungicidet përfshijnë derivatet e fenoleve, karbamatet,etj.
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2.7.14 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për uljen e ngarkesës ndotëse të
biocideve në mbetjet e lëngëta




Zëvendësimi i fenoleve të klorinuara, të ndaluara në përdorim sikurse dhe biocidet
jo të biodegradueshme që përmbajnë arsenik, mërkur dhe substanca të klorinuara.
Monitorimi i përdorimit të biocideve duke mbajtur një inventar të dhënash mbi
sasinë dhe llojet e biocideve që futen në prodhim dhe rezultatet e tyre në fund të
procesit.
Ndërmarrja e masave menaxhuese mbi përdorimin e kimikateve të rrezikshme.

2.7.15 Konsumi i ujit në proceset individuale të përpunimit të lëkurës
Volumi i mbetjeve të lëngëta korrespondon me nivelin e ujit të konsumuar në proceset
individuale. Nivelet e ujërave të përdorur varen nga lloji i pajisjeve të përdorura në
proceset e njomjes, konfiguracioni teknik i enëve përkatëse, numri i proceseve të larjes,
mënyra e larjes (rrjedhje të vazhdueshme, të grumbulluara) dhe faktorë të tjerë të ngjashëm
(Ludvik et al, 2000). Sasia e ujit të konsumuar në proceset individuale, që është
njëkohësisht dhe sasia e derdhjeve të shkarkuara, paraqitet në mënyrë të përmbledhur në
Tabelën 2.4 (Ludvik et al, 2000).
Tabela 2.4 Konsumi i ujit në proceset individuale të përpunimit të lëkurës
Procesi individual

Njomja
Gëlqerosja
Ç’gëlqerosja, trajtimi
enzimatik
Regjja
Pas- regjja
Përmbarimi
Totali

Shkarkimet ujore m3/t lëkurë e pa përpunuar
Teknologji tradicionale
Teknologji e avancuar
7-9
9 - 15
7 - 11

2.0
4.5
2.0

3-5
7 - 13
1-3
34 -56

0.5
3.0
0
12

Volumi minimal i përdorur i ujit është 2 -3 m3/t në kushtet e një administrimi shumë të
mirë. 62 – 70% e shkarkimeve totale të ujërave rezulton nga proceset e para regjjes si
njomja, gëlqerosja, dhe depilimi, ç’gëlqerosja dhe trajtimi enzimatik. Konsumi i ujit prej
56 m3/t ose më shumë për lëkurë të papërpunuar është jo ekonomik dhe për më tepër jo
miqësor me mjedisin. Më pak se 30 m3/t ujë për lëkurë të papërpunuar, proceset e regjjes
së lëkurëve konsiderohen relativisht të menaxhuara mirë. Përpunimi i lëkurëve në sasi të
vogla të konsumit të ujit rreth 12 m3/t lëkurë të papërpunuar, presupozon zbatimin e
teknikave më të avancuara duke marrë në konsideratë menaxhimin e kimikateve dhe
administrimin ideal. Megjithatë derdhjet përfundimtare janë shumë të përqendruara dhe të
vështira për tu trajtuar (Ludvik et al, 2000).
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2.7.16 Teknikat më të mira të mundshme (BAT) për menaxhimin dhe trajtimin e
ujërave nga përpunimi i lëkurës
BAT për menaxhimin dhe trajtimin e ujërave të përdorur nga regjja e lëkurës përfshijnë:
 Uljen e sasisë së konsumit të ujit (grumbullimi i ujërave në vend të ujërave të
rrjedhshëm shplarës, riciklimi ose ripërdorimi i ujërave në proceset më pak kritike
ose ku është e mundur).
 Përdorimi i pajisjeve moderne ose modifikimi i makinerive ekzistuese për derdhje
ujërash në sasi sa më të pakët.
 Për trajtimin e ujërave të përdorur kërkohet ndarja e ujërave të rrjedhshëm nga
proceset para regjjes me përmbajtje kromi >1 g/l dhe mbajtja e një pH të lartë deri
sa të largohen sulfuret. Pas eleminimit të sulfureve, ujërat mund të bashkohen me
ujërat nga proceset e tjera për trajtim për të arritur nivelin e dëshiruar të
shkarkimeve të sulfureve 2mg/l.
 Ndarja e derdhjeve ujore të pjesshme (regjja dhe shtrydhja) me përqendrim të
kromit > 1g/l dhe dërgimi i tyre për përpunimin e kromit në vendin e punës ose
jashtë tij si dhe trajtimi i ujërave me përqendrim kromi < 1g/l në kombinim me
ujërat e tjerë.
 Trajtimi mekanik, biologjik, sedimentimi pas-pastrimit si dhe përdorimi dhe
menaxhimi i llumit të krijuar gjatë trajtimeve.
2.8 Ndotësit e ajrit në përpunimin e lëkurës me teknologjinë tradicionale
Krahasuar me ndotësit në mbetjet e lëngëta, emetimet në ajër zakonisht ndodhin në sasi
relativisht të vogël. Tradicionalisht fabrikat e lëkurës lidhen më tepër me erërat se
emetimet e tjera në ajër, megjithëse avujt e tretësave organikë mbeten problemi më
kryesor. Emetimet në ajër i kanë efektet jashtë vendit të fabrikës përpunuese, por patjetër
që ndikojnë në ambientin e punës dhe në shëndetin e fuqisë punëtore në këto vende.
Problemet më të mëdha në mjedis shkaktohen nga erërat, tretësit organikë dhe lënda e
grimcuar (EU, 2003). Emetimet në ajër nga regjja e lëkurës përfshijnë:
 Tretësit organikë
 Sulfuret ( H2S)
 Amoniak (NH3)
 Lëndë e grimcuar pezull (PM)
 Erërat
2.8.1 Tretësit organikë
Tretësit organikë e kanë burimin kryesor nga proceset e regjjes: ç’yndyrosja dhe
përmbarimi. Emisionet e tretësave organikë të pa trajtuar variojnë nga 800-3500 mg/m3 në
proceset tradicionale. Afërsisht 50% e emisioneve të VOC gjenerohen nga makinat e
përmbarimit me spraj dhe 50% i mbetur nga tharësit. Përbërjet organike të klorinuara që
mund të përdoren krijojnë emetime nga procesi i njomjes, ç’yndyrosjes, ngjyrimit, vajosjes
dhe përmbarimit (EHS, 2007). Hidrokarburet e halogjenuara të avullueshme kërkojnë
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vëmendje të veçantë, disa nga këto paraqesin rrezik të madh mjedisor. Disa nga masat për
parandalimin dhe kontrollin e ndotjes janë:
 Përdorimi me prioritet i bojërave me spërkatje me formulë me bazë ujin (përmbajtje
e sasisë së ulët të tretësit).
 Zbatimi i teknikave përmbaruese me sasi të vogël të tretësave organikë, të tilla si
lyerja me cilindra ose makinat e lyerjes me mbulesë ku janë të aplikueshme p.sh.
shtresat e trasha në përmbarim ose përdorimi në repartet e përmbarimit i mjeteve
sprucuese ekonomike me volum të madh/ presion i ulët.
 Mos përdorimi i tretësave të ndaluar ndërkombëtarë.
 Kontrolli i emetimeve të VOC nëpërmjet zbatimit të teknikave dytësore
kontrolluese ku përfshihen aparatet e pastrimit me të njomë p.sh. përdorimi i
agjentëve oksidues për oksidimin e formaldehideve, adsorbimi me karbon të
aktivizuar, biofiltrat për heqjen e erërave, trajtimi kriogjenik, dhe oksidimi katalitik
ose termal.
2.8.2 Sulfuri i hidrogjenit (H2S)
Sulfuret përdoren në procesin e depilimit. Prodhimi i H2S varet nga pH. Ai formohet gjatë
depilimit dhe piklazhit dhe kur derdhjet e lëngëta alkaline që përmbajnë sulfure përzjehen
me mbetjet ujore acide gjatë proceseve normale si: hapja e tamburëve gjatë ç’gëlqerimit,
proceset pastruese/heqja e llumrave , shpërndarja në sasi të mëdha e acideve ose kripërave
të tretura të kromit nëpër konteinerë me tretësira të Na2S. Gjithashtu H2S formohet gjatë
trajtimit me anë të bakterieve anaerobike nga sulfatet dhe paraqet probleme në trajtimin e
mbetjeve ujore, depozitimin e llumit dhe proceset e tharjes. H2S mund të formohet në
sistemin e kanalizimeve kur mbetjet ujore që përmbajnë sulfure nuk janë trajtuar në
mënyrë të rregullt (EU, 2003). H2S është irritant dhe asfiksues. Masat për parandalimin
dhe kontrollin e emetimeve të sulfureve përfshijnë:
 Mbajtja e një pH > 10 në tanket e oksidimit të sulfureve.
 Shmangia e kushteve anaerobike në ujërat dhe llumin me përmbajtje sulfatesh.
 Shtimi i MgSO4 në ujërat e trajtuara, i nevojshëm për lehtësimin e oksidimit të
sulfureve.
 Në rastin e formimit të H2S është i nevojshëm përdorimi i ventilimit të
domosdoshëm për largimin e gazit si dhe minimizimin e erës, i ndjekur nga trajtimi
me aparatet pastruese në të njomë ose biofiltra veçanërisht për njësitë e trajtimit të
ujërave të përdorura.
 Trajtimi i mbetjeve të lëngëta nga ç’gëlqerimi dhe piklazhi me agjentë oksidues si
metabisulfit natriumi ose peroksidi i hidrogjenit.
 Optimizimi i proceseve larëse me qëllim largimin e mjaftueshëm të sulfureve para
gëlqerosjes dhe piklazhit për uljen e mëtejshme të erërave.
2.8.3 Amoniaku (NH3)
Amoniaku gjenerohet gjatë ç’gëlqerimit dhe depilimit si dhe gjatë ngjyrosjes nëse
përdoret si ndihmës për depërtimin e bojës në këtë proces. Zbatimi i një administrimi të
mirë të tillë si procesi i një larje efektive dhe kontrolli të mirë, ndikojnë në uljen e nivelit të
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këtyre emetimeve. Instalimi i një sistemi ventilimi të mjaftueshëm, i ndjekur nga mjetet e
pastrimit në të njomë me një tretësirë acide sjell parandalimin dhe kontrollin mbi emetimet
e amoniakut si dhe reduktimin e erërave.
2.8.4 Lënda e grimcuar pezull (PM)
Pluhurat/lënda e grimcuar pezull gjenerohen nga procese të ndryshme por kryesisht nga
tharja, p.sh. ruajtja dhe përdorimi i kimikateve pluhur, rruajtja në të thatë, lustrimi, makinat
e heqjes së pluhurit, proceset e përmbarimit me spërkatje,etj. Këto emetime të pluhurave
kontrollohen dhe reduktohen me anë të përdorimit të filtrave, pajisjeve të pastrimit, pajisja
për dozimin e kimikateve ose kimikatet jo në gjendjen pluhur, ngjyrues dhe agjentë regjës
në gjendje të lëngët.
2.8.5 Erërat
Erërat krijohen nga lëkurët e pa përpunuara dhe të përpunuara, nga degradimi i lëndës
organike dhe nga substancat kimike dhe toksike. Erërat prodhohen gjatë ruajtjes së
lëkurëve, proceseve përgatitore si: çlirimi i sulfureve, merkaptaneve, amoniakut gjatë
lyerjes, tretësat organikë, VOC e ndryshme gjatë përmbarimit dhe nga trajtimi i mbetjeve
të lëngëta. Erërat janë të vështira për tu matur nga ana sasiore se ato shkaktohen nga një
numër i madh përbërjesh dhe paraqesin shqetësim më shumë nga ana cilësore se sasiore
për personat e ndjeshëm në komunitetin përreth këtyre subjekteve që e ndjejnë erën e
substancave që emetohen në ajër dhe në përqendrime shumë të ulëta. Kushtet lokale
klimatike dhe gjeografike si drejtimi i erës, relievi i tokës, lagështia e ajrit, temperatura e
tokës dhe ajrit, luajnë një rol të rëndësishëm (UNIDO, 2011). Masat për kontrollin e
çlirimit të erërave janë:
 Konservimi për një kohë të shkurtër i lëkurëve të papërpunuara, përmirësimi i
kushteve të ruajtjes (në kushte të freskëta dhe mjedise të thata ruajtje) si dhe
sigurimi i qarkullimit të nevojshëm të mallit.
 Reduktimi i kohës së ndenjjes së mbeturinave dhe llumit, tharja e llumit me
centrifugim. Llumi përmban më pak se 30% mbetje të ngurta që gjenerojnë erëra
veçanërisht të forta.
 Ventilimi i ambienteve të punës në fabrikat e lëkurës për pakësimin e erërave me
anë të biofiltrave/pajisjeve të pastrimit në të njomë me acid, bazë ose oksidant.
2.8.6 Metale të tjerë
Metale të tjera, shkarkimet e të cilëve janë subjekt i limiteve të detyrueshme ligjore, janë
alumini dhe zinku. Në varësi të vetive kimike, këto metale shfaqin toksicitet të ndryshëm
që ndikohet nga prezenca e lëndëve të tjera organike, agjentët kompleksues dhe pH i ujit.
Alumini, veçanërisht pengon zhvillimin e algave të gjelbra dhe speciet krustace që janë të
ndjeshme dhe në përqendrime të ulta të tij (Bosnic et al, 2000). Kadmiumi, që zakonisht
përdoret në pigmentet e verdhë, konsiderohet shumë toksik. Ai është akumulativ dhe shfaq
efekt kronik në një interval të gjerë organizmash të gjallë (Bosnic et al, 2000).
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2.8.7 Ngjyra
Është një veçori cilësore që përdoret në përcaktimin e gjendjes së përgjithshme të ujërave
të zeza dhe industrialë. Zakonisht mbetjet ujore të industrisë së lëkurës karakterizohen nga
ngjyra blu e errët – në blu të lehtë, ngjyra kafe e lehtë, gri e lehtë ose e errët, në disa raste
deri në të zezë. Kjo cilësi do të varet nga përbërësit kimikë prezentë në shkarkimet e
lëngëta si p.sh. sulfuret, koha e ekspozimit të tyre në ambient duke iu nënshtruar një
dekompozimi bakterial të gjerë, përbërësit e tjerë që formohen si produkte sekondare, të
tillë si H2S në kushte anaerobike, etj (Alturkmani, www.4enveng.com).
2.8.8 Të tjera
Emisionet e dioksidit të squfurit mund të ndodhin gjatë zbardhimit. Emetimet e gazeve të
tjera që prodhohen si rezultat i djegies së lëndëve që shërbejnë për prodhimin e energjisë,
kontrollohen sipas normave të përcaktuara legjislative për emisionet përkatëse (EU, 2003).
Gjithashtu veprimet mekanike në fabrikat e lëkurës janë burim i zhurmave duke përfshirë
ato me frekuencë të lartë dhe të ulët. Konstruktimi i përshtatshëm dhe mirëmbajtja
reduktojnë zhurmat brenda niveleve të pranueshme si dhe mjetet mbrojtëse shtesë i
zgjidhin problemet e zhurmave në fabrikat e përpunimit të lëkurëve
(https://circabc.europa.eu/...taneries).
2.9 Mbetjet e ngurta
Të dhënat nga FAO vlerësojnë se afërsisht 8.5 milion ton mbetje të ngurta gjenerohen nga
11 milion ton lëkurë e papërpunuar në shkallë botërore. Mbetjet e ngurta përmbajnë
proteina dhe yndyrna që përbëjnë më shumë se 60% të peshës bruto të lëkurës dhe
grumbullohen në mjedis nga fabrikat e lëkurës pa i kthyer ato në gjendjen e përdorimit të
dobishëm (Ozgunay et al, 2007). Vetëm 20%-25% e peshës së lëkurës së papërpunuar
konvertohet në lëkurë të gatshme në varësi të llojit të kafshëve dhe cilësisë së produktit të
gatshëm. Pjesa tjetër e peshës, përfshirë dhe kimikatet e përdorura, përfundojnë si mbetje
ose si nën-produkte duke përjashtuar shkarkimet e mbetjeve të lëngëta. Mbetjet mund të
jenë në gjendje të ngurtë ose të lëngët. Ato përfshijnë kripërat, qimet ose leshin, pjesët e
prera, copat e mishit, mbetjet e ndarjeve, të rruajtjes, yndyrnat, dhjamrat, mbetjet e vajrave
të makinerive, llumin nga trajtimet e shkarkimeve ujore si dhe mbetjet e kimikateve nga
proçeset e përmbarimit, tretësit organikë, materialet e ambalazhimit, etj. Mbetjet e ngurta
nga përpunimi i lëkurëve mund të jenë produkte të tregtueshme, mbetje jo të rrezikshme
dhe të rrezikshme (EU, 2003). Mbetjet e ngurta që gjenerohen nga përpunimi i lëkurës në
faza të ndryshme klasifikohen si më poshtë:
 Mbetje nga lëkurët para regjjes (procesi i konservimit-kripëra, depilimi-qime, lesh,
dhe gëlqerosja-gëlqere, sulfure, qërimi i mishit- copa të prera, mbetje mishi ).
 Mbetje nga regjja e lëkurës (mbetjet e rruajtjes”wet-blue”- me përmbajtje oksid
kromi (Cr2O3), mbetje mishi me krom, bojëra, sintane, pluhurat nga zmerilimi me
mbetje kromi).
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 Mbetje nga pas regjja dhe lëkurët e lyera (copat e prera, pluhurat me mbetje
bojërash, yndyrnash, etj)
Të dhënat tregojnë se 80% e mbetjeve të ngurta prodhohen para regjjes, ndërsa 20% e
mbetjeve gjenerohen nga proceset pas regjjes (Ozgunay et al, 2007). Në varësi të teknikës
së aplikuar, qimet janë ose të ndara dhe të përpunuara, ose të tretura së bashku me ujërat e
përdorur në proceset para regjjes. Ato ndikojnë në rritjen e ngarkesës së COD së mbetjeve
të lëngëta si dhe në sasinë e llumit të prodhuar gjatë trajtimit të mbetjeve ujore. Nëse qimet
janë të ndara ato mund të përdoren dhe si pleh organik. Copat e prera të lëkurës që nuk
janë përpunuar ose përdorur, groposen. Sasia e prerjeve nga lëkurat e kripura të
papërpunuara varion nga 2%-5%. Nëse përfshihen dhe copat e prera pas qëlqerosjes së
lëkurës, sasia e tyre arrin mbi 12% të peshës së lëkurës. Mbetjet e mishrave dhe copat e
prera nga lëkurët e paregjura përmbajnë proteina dhe yndyrna, p.sh. mishrat pas
qëlqerosjes përmbajnë gëlqere dhe sulfure kështu që pH i tyre arrin rreth 12. Megjithatë
çdo lloj mbetje kërkon procedura të veçanta përdorimi duke vlerësuar riskun e lidhur me
përbërjen kimike të materialit (https://circabc.europa.eu/...taneries).
2.9.1 Llumi nga trajtimi i mbetjeve të lëngëta
Llumi i gjeneruar nga trajtimi i derdhjeve ujore përbën një nga llojet e mbetjeve të ngurta.
Në Evropë vlerësohet se fabrikat e lëkurës prodhojnë 400,000 ton llum në vit dhe po në të
njëjtën sasi mbetje të tjera të ngurta me përmbajtje lagështie nga 40- 80%. Llumi që
formohet nga trajtimi fillestar i mbetjeve të lëkurës është në formë të lëngët me përmbajtje
mbetjesh të ngurta që përbëjnë 3-5% të mbetjeve të thata. Mënyrat për menaxhimin dhe
kontrollin e llumit të krijuar nga lëkurat janë të ndryshme, ndër të cilat mund të
përmendim(https://circabc.europa.eu/...taneries):
 Landfilli si vend depozitimi për llumin. Përdorimi i kësaj metode është në rënie për
shkakun e zbatimit të legjislacionit të ri mjedisor që zbatohet në lidhje me
reduktimin e efekteve negative në mjedis që rezultojnë nga mbetjet e landfillit. Si
rrjedhim, mënyra të reja dhe mundësi të para-trajtimit të mbetjeve nevojiten për
sasi të mëdha të llumit.
 Trajtimi anaerobik. Kjo teknikë nuk paraqitet shumë e disponueshme për llumin
akoma, sepse mënyra të tjera janë më praktike. Disavantazh i kësaj teknike është se
kërkon planifikim dhe menaxhim të kujdesshëm për tu kryer në mënyrë të sigurt.
Avantazhi i tretjes anaerobike qëndron në përfitimin e energjisë nga metani i
prodhuar.
 Përdorimi i llumit në bujqësi. Aplikimi i llumit në bujqësi është një praktikë e
pranuar në Evropë, natyrisht jo në të gjitha vendet. Shkaqet kryesore për kufizimin
janë: kontaminimi i tokave me krom, pesticide, pathogjenë ose ndotës të tjerë, mbi
ngopja e tokave me lëndë ushqyese, problemet në lidhje me erërat shqetësuese dhe
imazhin, etj.
 Trajtimi termik i llumit. Djegia ose piroliza e llumrave si mjet përpunimi paraqet
avantazhe në lidhje me përfitimin e energjisë nga mbetjet, dhe është akoma në
diskutim të vazhdueshëm. Gjithsesi mendohet se kjo mundësi ka dobi ekonomike
nëse mënyrat e tjera zëvendësuese kufizohen ose realizohen me kosto të lartë.
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2.9.2 Impakti i mbetjeve të ngurta në mjedis
Për shkak të erës së keqe që emetojnë gjatë kalbëzimit dhe përmbajtjes kimike, mbetjet e
lëkurëve të pa regjura kanë efekte negative në tokë dhe në burimet ujore në mjediset ku ato
shkarkohen, në florën dhe faunën lokale. Llojet dhe sasitë e mbetjeve të ngurta varen nga
lloji i kafshëve, praktikat e punës në thertore, kushtet e konservimit të lëkurëve, fazat e
përpunimit të lëkurës, proceset mekanike, kualifikimi i personelit dhe kimikatet e
përdorura në proces (Ozgunay et al, 2007).
2.10 Metodat për kontrollin e ndotjes dhe alternativat e trajtimeve për reduktimin e
ndotjes në mjedis nga përpunimi i lëkurës
Metodat teknike që përdoren për uljen e impaktit negativ në mjedis të përpunimit të
lëkurëve ndahen në dy grupe të mëdha. Grupi i parë përfshin teknologjitë përpunuese të
lëkurëve që cilësohen si teknologji të pastra me sasi të ulëta mbetjesh dhe emërtohen
teknologji të përparuara krahasuar me ato tradicionale me qëllimin kryesor për uljen e
ngarkesës ndotëse të derdhjeve të lëngëta. Grupi i dytë përfshin trajtimin e ujërave të
përdorur si dhe përdorimin dhe përpunimin e mbetjeve të ngurta në mënyrë miqësore me
mjedisin (Ludvik et al, 2000). Termi “Prodhim i Pastër” përcaktohet si zbatimi i
vazhdueshëm i strategjisë së integruar parandaluese mjedisore në procese, produkte dhe
shërbime për të rritur efikasitetin e përgjithshëm dhe uljen e rreziqeve në shëndet dhe
mjedis (Dandira et al, 2012). Për proceset prodhuese, termi “Prodhim i Pastër” përfshin
konservimin e lëndëve të para dhe energjisë, eleminimin e lëndëve toksike, reduktimin e
sasive dhe toksicitetit të mbetjeve dhe emetimeve. Hierarkia bazë e menaxhimit të
mbetjeve përfshin:
 Parandalimin dhe reduktimin
 Riciklimin dhe ripërdorimin
 Trajtimin
 Grumbullimin ose rregullimin
Përqasja më e rëndësishme në parandalimin e ndotjes mjedisore mbështetet në idenë se
parandalimi është më i mirë se ripërdorimi, ripërdorimi është më i mirë se riciklimi, dhe
riciklimi më i vlefshëm se grumbullimi i mbetjeve.
2.11 Trajtimi me anë të koagulimit/flokulimit i ujërave të përdorura të përpunimit të
lëkurës
Të dy proceset janë të dallueshëm nga njëri-tjetri, kryhen në mënyrë të njëpasnjëshme si
kombinim i proceseve fizike dhe kimike. Koagulimi është destabilizimi i grimcave
koloidale duke neutralizuar forcat që i mbajnë ato të ndara. Koagulantët kationikë
sigurojnë ngarkesa pozitive elektrike që reduktojnë ngarkesat negative (potencialin zeta) të
grimcave koloidale. Si rrjedhim, grimcat koloidale bashkohen dhe formojnë grimca me
përmasa më të mëdha që quhen flok. Flokulimi është veprimi i polimerëve për të formuar
urat lidhëse midis pjesëzave në aglomerate (UNIDO, 2011). Koagulimi dhe flokulimi
kryhen me koagulantë inorganikë ndër të cilët më të përdorshëm në trajtimin e mbetjeve
ujore të përpunimit të lëkurës janë:
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 Sulfat alumini : Al2(SO4)3 ‧ 18H2O
 Sulfat hekuri : FeSO4 ‧ 7H2O
 Klorur hekuri (III) : FeCl3 ‧ 6H2O
 Hidroksid kalciumi: Ca(OH)2
Koagulantët kimikë ndahen në dy grupe - parësorë dhe ndihmës. Koagulantët parësorë
neutralizojnë ngarkesat elektrike të grimcave në ujë dhe përdoren gjithmonë në
koagulim/flokulim. Koagulantët ndihmës shtojnë densitetin dhe rezistencën e flokëve, nuk
përdoren për të reduktuar kohën e flokulimit dhe nuk përdoren gjithmonë në këtë proces.
Koagulantët kimikë janë kripëra metalesh ose polimerë. Polimerët janë përbërje organike
sintetike të formuara nga vargje të gjatë molekulash të vogla, të ngarkuara pozitivisht,
negativisht ose neutrale (http://water.me.vccs.edu/concepts/coagulantchemi)
2.11.1 Faktorët që influencojnë në koagulim/flokulim
Trajtimi i mbetjeve të lëngëta nga përpunimi i lëkurës mund të ndikohet nga ndryshimet në
pH e ujit, alkaliniteti, temperatura, koha, shpejtësia dhe potenciali zeta.
 Efektiviteti i një koagulanti është në varësi të pH të ujërave.
 Alkaliniteti nevojitet për sigurimin e anioneve të tilla si (OH-) për formimin e
përbërjeve të patretshme për ti sedimentuar ato.
 Një temperaturë sa më e lartë do të thotë një reaksion më i shpejtë dhe një koagulim
më efektiv.
 Koha e veprimit dhe përzierja janë faktorë të rëndësishëm në koagulim.
 Shpejtësia e madhe shkakton prishjen ose ndërprerjen e grimcave flok, shpejtësia e
ulët do ti lejojë ato të precipitojnë në fund.
 Potenciali zeta quhet ngarkesa në kufirin e grimcave koloidale të turbullta dhe ujit.
Sa më e madhe ngarkesa aq më e madhe shtytja ndërmjet grimcave, që do të thotë
më pak efektiv koagulimi. Potenciali zeta më i lartë kërkon dozë më të lartë
koagulanti. Një koagulim efektiv ka për qëllim uljen e ngarkesës së potencialit zeta
pothuajse në 0 (http://water.me.vccs.edu/concepts/coagulantchemicals).
 Tipi i koagulantit dhe përqendrimi i tij janë thelbësorë në procesin e koagulimit.
Trajtimi primar me koagulim-flokulim ka për qëllim:
Eleminimin e materialeve të ashpra dhe abrazive që shkaktojnë bllokim dhe
dëmtim të tubacioneve dhe pompave.
Transformimin e mbetjeve të lëngëta të përpunimit të lëkurës (të cilat janë
ekstremisht të ndryshueshme në sasi dhe cilësi) në një derdhje uniforme që
mund të trajtohet në mënyrë të qëndrueshme.
Neutralizimin e vlerave shumë të larta ose shumë të ulëta të pH dhe eleminimin
e substancave toksike (veçanërisht sulfuret) që mund të ndikojnë në
funksionimin e trajtimit biologjik.
Reduktimin e lëndës organike (BOD dhe COD) si dhe të mbetjeve të ngurta
pezull me qëllim uljen e kostos së trajtimit dhe lehtësimin e procesit biologjik.
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2.12 Trajtimi biologjik (procesi aerobik dhe anaerobik)
Trajtimi biologjik përsërit proceset që ndodhin në natyrë, por në kushte të kontrolluara dhe
veçanërisht me një ritëm të përshpejtuar; gjithsesi, efikasiteti i këtij trajtimi varet kryesisht
nga biodegradueshmëria e substratit ndotës që do të thotë kapaciteti ekzistues për
dekompozim me anë të procesit biologjik. Mbetjet e ngurta koloidale dhe pezull largohen
me anë të flokulimit dhe adsorbimit (UNIDO, 2011). Qëllimi kryesor i trajtimit sekondar
është reduktimi i lëndës organike (BOD dhe COD) dhe substancave të tjera akoma
prezente në mbetjet ujore pas trajtimit primar, me synimin për të arritur standardet e lejuara
të shkarkimeve industriale në ujërat sipërfaqësorë (lumenjtë, liqenet). Megjithëse
përqendrimet e larta të substancave regjëse dhe përbërjeve jo të biodegradueshme sikurse
dhe metalet mund të pengojnë trajtimin biologjik (Lofrano et al, 2013). Trajtimi biologjik
mund të jetë aerobik, fakultativ ose anaerobik (ose disa kombinime prej tyre) por në
praktikë përdoren pothuajse vetëm sistemet aerobike, veçanërisht në vendet me klimë të
nxehtë dhe sasi toke të madhe në dispozicion. E thënë në mënyrë të thjeshtë, stimulohen
mikro-organizmat që të konvertojnë (të hanë dhe të tresin) përbërësit e rrezikshëm, ata që
konsumojnë oksigjenin, në forma më të pranueshme për mjedisin, energji e ulët, përbërës
të qëndrueshëm, si ujë dhe dioksid karboni. Ndër metodat më të përdorura të procesit
aerobik përmendim trajtimin e llumit të aktivizuar me ajrim të vazhdueshëm, ultrafiltrimin
(UF), nanofiltrimin (NF), osmozën riverse (RO), membranat ujore mbështetëse (SLMs).
Metodat që përfshijnë teknologjitë dhe bio-reaktorët me membranë pavarësisht nga
veçoritë e tyre pozitive, nuk kanë një aplikim të dallueshëm në trajtimin e mbetjeve të
lëngëta të përpunimit të lëkurës. Zbatimi i teknologjive me membranë paraqet avantazh
ekonomik kryesisht në përpunimin e kromit nga mbetjet ujore të fabrikave të lëkurës. Një
nga disavantazhet kryesore të aplikimit të membranave është problemi i bllokimit,
adsorbimit dhe formimit të shtresave të ngurtësuara nga ndotësit në sipërfaqen e
membranave (Lofrano et al, 2013). Për shkak të karakteristikave të mbetjeve të lëngëta të
industrisë së lëkurës, kryesisht përmbajtjes së lartë në sulfure/sulfate në praktikë trajtimi
anaerobik përdoret vetëm në tretjen e llumrave.
2.13 Trajtimi terciar (oksidim i avancuar)
Në rastet kur mbetjet e lëngëta përfundimtare nga përpunimi i lëkurës pas dy trajtimeve të
para nuk mund të arrijnë standartet e lejuara për shkarkim në ujëra sipërfaqësorë, atëherë
aplikimi i trajtimit të avancuar është i rëndësishëm. Në proceset oksiduese të avancuara
përdoren agjentë të fortë oksidues (O3, H2O2) dhe/ose elemente katalitikë (Fe, Mn, TiO2)
shpesh të shoqëruar në aktivitet nga rrezatim me energji të lartë. Të gjithë këta procese
bazohen në prodhimin dhe përdorimin e radikaleve hidroksile që janë oksidantë të
fuqishëm, të shpejtë, jo selektivë dhe oksidojnë një interval të gjerë të përbërësve organikë,
të cilët mikro-organizmat nuk kanë mundur ti dekompozojnë në trajtimin primar dhe
sekondar (Lofrano et al, 2013). Ndër proceset oksiduese të sofistikuara dhe me kosto të
lartë përmendim:
 Procesin oksidativ Fenton për mineralizimin e përbërësve organikë me oksidim me
anë të reaksionit të H2O2 me jonet Fe3+ dhe Fe2+ në tretësirë ujore, të cilët janë ndër
sistemet më të zakonshme homogjene dhe burime të fuqishme të prodhimit të
radikaleve hidroksile. Pikat kyçe të oksidimit Fenton janë reagentët veprues Fe2+,
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Fe3+, H2O2 dhe karakteristikat e reaksionit (pH, temperatura dhe sasia e përbërësve
organikë dhe inorganikë). Ky sistem shfaq aktivitetin katalitik maksimal në pH
2.8-3.0 (Lofrano et al, 2013).
Fotoliza ultraviolet (UV) e zbatuar në trajtimin e mbetjeve ujore të përpunimit të
lëkurës nuk ka rezultat të rëndësishëm në parametrat COD, TOC dhe toksicitetin e
D. magna. Struktura organike e derdhjeve të lëkurës dhe disa agjentë regjës në
varësi të aktivitetit dhe ndjeshmërisë fotolitike të tyre nuk mund të eleminohen
vetëm nga fotoliza UV. Formimi i përbërësve të ndërmjetëm të cilët mund të
ndikojnë në heqjen e ngjyrës duhet të merren në konsideratë. Për të qenë efektive,
fotoliza kërkon dritë të fortë UV me një gjatësi vale të shkurtër < 400 nm dhe
oksidues kimikë të tillë si H2O2 dhe O3 (Lofrano et al, 2013).
Oksidimi fotokatalitik. Parametrat kryesorë janë lloji dhe sasia e katalizatorit,
gjatësia e valës së rrezatimit, ndërtimi i reaktorit, përbërja organike e mbetjeve
ujore, temperatura, pH, ajrosja, etj. Një avantazh i rëndësishëm i këtij procesi është
mundësia e përdorimit efektiv të dritës së diellit, dritën e rrezatimit të afërt UV, gjë
që sjell si rezultat kursimin ekonomik veçanërisht në operacionet në shkallë të
gjerë.
Trajtimi elektrokimik krahasuar me teknologjitë e tjera pastruese përveç kostos
shumë të lartë, paraqitet shumë më efektiv dhe kompakt. Përqendrimet e larta të
kripërave, kryesisht klorureve në derdhjet e lëkurës sjellin nevojën e domosdoshme
që ato ti nënshtrohen pastrimit elektro-kimik direkt dhe indirekt. Kinetika e procesit
elektrokimik është 100 herë më e shpejtë se procesi oksidues biologjik. Amoniaku,
nitritet sikurse dhe shumë përbërës të tjerë si benzeni, fenolet, klorofenolet, bojërat,
formaldehidet largohen në mënyrë të suksesshme me anë të trajtimit elektrokimik.
Disavantazhi i këtij procesi është kostoja e lartë ekonomike për shkak të kërkesës
shumë të lartë për energji (Lofrano et al, 2013).
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PJESA EKSPERIMETALE
KAPITULLI III
Përpunimi i lëkurës përfshin një seri procesesh individualë të lidhur me konsumin e sasive
të mëdha të kimikateve dhe ujit dhe gjeneron forma të ndryshme mbetjesh në cilësi dhe
sasi. Pjesa më e madhe e mbetjeve të ngurta dhe të lëngëta i nënshtrohen degradimit
natyral në mjedis ose shkarkohen në ujërat sipërfaqësore më të afërta duke shkaktuar
probleme serioze të ndotjes që ndikojnë në uljen e cilësisë së ekosistemit dhe burimeve
natyrore, tokë, ujë, ajër dhe shëndetin human. Rritja e ndërgjegjësimit për një mjedis të
pastër kërkon marrjen e masave të nevojshme për kontrollin e ndotjes nga industria e
lëkurës. Përshkrimi i kësaj situate shërbeu si motivim për studimin konkret.
Qëllimi
Studimi i impaktit të industrisë së përpunimit të lëkurës nëpërmjet analizave kimike dhe
mikrobiologjike të derdhjeve të lëngëta që gjeneron kjo industri për vlerësimin e ndotjes së
ujërave sipërfaqësore, konkretisht të lumit Osum dhe matja e emisioneve të gazeve të
dëmshëm në ambientin e punës për vlerësimin e rolit të këtyre ndotësve në shëndet dhe
mjedis.
Objektivat
 Analizat cilësore dhe sasiore të treguesve fiziko-kimikë si temperatura, pH,
alkaliniteti total, amoniak, sulfate, TSS, TDS etj, të derdhjeve të lëngëta industriale
të lëkurës në lumin Osum.
 Përcaktimi i parametrave mikrobiologjikë si Escherichia Coli, Streptococcus
Faecalis të mbetjeve ujore të përpunimit të lëkurëve.
 Përcaktimi i parametrave të mikroklimës (temperaturë, lagështi relative, CO2) dhe
emisioneve të gazeve gjatë procesit industrial si H2S, NH3 në ambientin e punës.
 Përcaktimi dhe vlerësimi cilësor dhe sasior i parametrave fiziko-kimikë dhe
mikrobiologjikë si E. Coli, St. Faecalis të derdhjeve ujore të përpunimit të lëkurës
pas trajtimit të tyre me agjentë të ndryshëm koagulues.
 Inventarizimi dhe klasifikimi i gjithë reagentëve kimikë që përdoren në procesin e
përpunimit të lëkurës sipas REACH.
 Implementimi në kushte laboratorike i proceseve fiziko-kimikë të koagulimit dhe
flokulimit për trajtimin e mbetjeve ujore të fabrikave të lëkurës.

Figura 3.1 paraqet në mënyrë skematike hapat e ndërmarra për realizimin e studimit.
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Figura 3.1 Paraqitja skematike e hapave në realizimin e studimit
3.1

Materiale dhe metodat

Në realizimin e këtij studimi janë përfshirë dy fabrikat e përpunimit të lëkurës që i
përkasin juridiksionit të Bashkisë së Beratit. Subjekti me kapacitet prodhimi të
vazhdueshëm pozicionohet në koordinatat (N 40° 41’ 22.3476”) Lartësi gjeografike dhe (E
19° 58’ 34.3236”) Gjerësi gjeografike. Fabrika e lëkurës është ndërtuar në vitin 1995 në
ish stacionin blegtoral të rajonit Uznovë, me sipërfaqe totale trualli 860 m2 dhe ushtron
aktivitetin e saj prodhues që prej 20 vjetësh. Përdor teknologjinë tradicionale të përpunimit
me një kapacitet real përpunues 2 ton/ditë, nga i cili rezulton 200-300 m2 lëkurë e gatshme,
me një kapacitet që shkon deri 60 ton/muaj. Subjekti i dytë ndodhet në fshatin Vodicë, 5
km larg nga qyteti i Beratit, në koordinatat (N 40° 40’ 36.1488”) Lartësi gjeografike dhe (E
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20° 1’10.7616”) Gjerësi gjeografike dhe sipërfaqe totale të truallit 700 m2. Fabrika ushtron
aktivitetin e saj prej 14 vjetësh me një kapacitet përpunues 2 ton/ditë lëkurë e papërpunuar
bazuar në një teknologji tradicionale përpunimi. Aktiviteti i këtij subjekti paraqitet
periodik në varësi të kërkesave të tregut dhe lëndës së parë. Të dy subjektet nuk përdorin
tanke sedimentimi ose metoda trajtimi të shkarkimeve ujore që shkarkohen direkt në lumin
Osum dhe të Vodicës.
3.2

Stacionet e marrjes së mostrave

Për kryerjen e studimit dhe realizimin e objektivave u përcaktuan 4 stacione monitorimi
për marrjen e mostrave. Stacionet e marrjes së mostrave u zgjodhën në mënyrë të tillë që të
bëhej një vlerësim sa më i plotë i shkarkimeve ujore të përpunimit të lëkurës si dhe
impaktin e tyre në basenin ujor të lumit Osum. Stacioni i I përfaqëson derdhjen e ujërave të
procesit teknologjik nga tubacioni kryesor i shkarkimeve të lëngëta, i shtrirë në një gjatësi
1000 m nga subjekti industrial. Stacioni II përcaktohet vendi i bashkimit të shkarkimeve të
lëkurës me ujërat e lumit Osum, në largësinë rreth 200 m larg kanalit të shkarkimeve ujore
të lëkurës. Stacioni III përcaktohet në largësinë rreth 800-1000 m larg vendit të bashkimit
të ujërave teknologjikë me ujërat e lumit Osum. Stacioni IV vendoset në urën e lumit të
Vodicës, 200-250 m larg fabrikës së lëkurës në këtë zonë. Tabela 3.1 paraqet koordinatat
gjeografike të stacioneve të mostrimit. Figura 3.2 paraqet gjeografikisht zonën e studimit.
Tabela 3.1 Koordinatat gjeografike të stacioneve të mostrimit
Stacionet e
mostrimit
Stacioni 1

Lartësia
gjeografike

Gjerësia
gjeografike

Vendosja

N 40⁰42’7.9092”

E 19⁰57’58.2948”

Berat (Uznovë)

Stacioni 2

N 40⁰42’07.9”

E 19⁰ 57’58.3”

Berat (lumi Osum)

Stacioni 3

N 40⁰42’35.082”

E 19⁰ 56’21.4368”

Berat (lumi Osum)

Stacioni 4

N 40⁰ 40’36.1488”

E 20⁰ 1’10.7616”

Vodicë (lumi)

3.3 Mënyra e marrjes së mostrave, ruajtja dhe transporti i tyre
Marrja, konservimi dhe transportimi i mostrave, është realizuar në përputhje me Metodat
Standarde të Ekzaminimit të Ujërave (ISO, http://www.iso.org/). Mostrat e ujit për
parametrat fiziko-kimikë u morrën në shishe 1 L polietileni, për analizimin e parametrave
mikrobiologjikë në shishe qelqi të sterilizuara 250 ml. Për marrjen e mostrave u përzgjodh
metoda e marrjes së mostrës së thjeshtë, në thellësinë 20-30 cm në ujin e lumit. Transporti
i mostrave u krye në bokse ftohës në temperaturën 4℃, që është mënyra më e mirë për
evitimin e ndryshimeve bio-fiziko-kimike. Mostrat e etiketuara u dërguan në laboratorin
analitik të Drejtorisë së Shëndetit Publik në Berat për analiza brenda intervalit kohor (1.52 orë). Në rastin e përcaktimit të kromit total me AAS (Spektroskopi e Absorbimit
Atomik) në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë, mostrat përkatëse të ujit u ruajtën në
frigorifer me shtesë 5 ml HNO3<< .
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S1

S3

S2

S4

Figura 3.2 Harta e stacioneve të marrjes së mostrave

Figura 3.3 Pamje nga stacionet e mostrimit
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3.4 Frekuencat e mostrimit për treguesit fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë
Mostrat e ujit për kryerjen e studimit u morrën gjatë periudhës Shtator 2012 - Maj 2015,
matjet e ajrit në mjedisin e punës në subjektet industriale u kryen Mars 2013 – Maj 2015.
Frekuenca e marrjes së mostrave të ujit dhe matjeve të cilësisë së ajrit në ambientin e punës
ishte 1 ose 2 herë në muaj nga ora 9⁰⁰- 12⁰⁰. Vlerësimi i parametrave të ajrit u krye në bazë
të vlerës mesatare të matjeve në një moment të caktuar. Sasia totale e mostrave të
analizuara të ujit për këtë studim është 200, ku secila është testuar për 13 indikatorë. Janë
kryer 38 matje të 5 parametrave për cilësinë e ajrit në ambientin e punës.
3.5 Mjetet e punës dhe materialet
Konduktometri “JENWAY”, Model 4150 (me saktësi ± 0.5%) u përdor për matjen e
lëndëve të ngurta të tretshme ( TDS) dhe temperaturën.
Kromi total u analizua me Spektrometri të Absorbimit Atomik ( AAS-200 Varian), me
flakë reduktuese , gjatësi vale λ = 357.9 nm, limiti i dedektimit < 0.006 mg/l.
Amoniaku u përcaktua me Spektrofotometër UNICO- 2100 UV(me saktësi ± 2 nm; ± 0.5%
Abs.), λ = 420 nm.
Matja e pH u krye me pH-metër “Selecta 2001” me saktësi 0.01.
Lëndët pezull u përcaktuan me Gravimetri me filtra letre me diametër ∅ 125mm dhe
diametër të poreve ∅ 1.2 µm (Macherey-Nagel), para dhe pas tharjes në Termostat model
“ TAU Steril, 2000 automatic”.
Peshimi i reagentëve dhe letrave të filtrit u realizua me anë të Peshores elektronike model “
Denver Instrument” me saktësi 0.1mg.
Për analizat mikrobiologjike u përdorën termostat inkubimi (DHP-9052) në 44 ºC ±0.5
ºC, autoklavë për sterilizim të mjeteve të punës.
Matja e temperaturës dhe lagështisë relative (RH%) në ambientin e punës u mat me Temp
& Humidity Meter DT-83;
Matja e CO2, NH3 dhe H2S u krye me anë të pompës së ajrit Drager dhe Tubave Dedektorë
(Short-term), Sigma- Aldrich.
Të gjithë reagentët e përdorur ishin të një grade analitike të lartë nga kompani të njohura si
Merck, Sigma Aldrich. Mjetet e punës për analizat kimike ishin të cilësisë Class A ose
Class B, mjetet e punës të përdorura në analizat mikrobiologjike si: tubat e qelqit, pjatat e
petrit, ansa, u sterilizuan në aerosteril në temperaturën 160-180℃ për 1 orë. Ujë i distiluar
me konduktivitet më të < 0.1mS/m u përdor gjatë përgatitjes së tretësirave.
3.6 Metodat analitike për parametrat fiziko-kimikë
Metodat e përdorura për analizimin e treguesve fiziko-kimikë renditen si më poshtë:
 pH – ISO 10523:2008 “Cilësia e ujit-Përcaktimi i pH”. Vlera e pH bazohet në
matjen e diferencës potenciale në celulën elektro-kimike të përshtatur në pH-metër.
Përcaktimi i pH u raportua për temperaturën referuese 25°C.
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Alkaliniteti total - SSH ISO EN 9963-1:1999. “Përcaktimi i alkalinitetit të
përgjithshëm”. Kjo metodë bazohet në titullimin me acid klorhidrik në prani të
indikatorit bromkrezol jeshil dhe metil i kuq.
Jonet amonium (NH4+) – EN ISO 8467:2000.“Cilësia e ujit-Përcaktimi i
amoniumit”. Matja e joneve amonium realizohet duke matur intensitetin e ngjyrës
së komponimit që formohet nga veprimi i joneve amonium me reagentin Nessler
në praninë e tartratit të kalium-natriumit (kripë Segneti).
Kloruret (Cl-) - ISO 9297:1989 “ Cilësia e ujit-Përcaktimi i klorureve”. Metoda
bazohet në titrimin me AgNO3 me indikator KCrO4 10% dhe saktësi 0.1ml =
0.1mg Cl.
Sulfatet (SO42-) – ISO 9280: 1990 “Cilësia e ujit - Përcaktimi i sulfateve”. Kjo
metodë gravimetrike bazohet në precipitimin e sulfateve duke përdorur BaCl2.
Oksidueshmëria (CODIMn) - ISO 8467:1993 “ Cilësia e ujit - Përcaktimi i indeksit
të permanganatit”. Metoda bazohet në karakterizimin e sasisë së përgjithshme të
oksigjenit të gjithë lëndëve organike dhe inorganike, përveç joneve klorure. Në
mostrat e studimit është aplikuar metoda e hollimit para kryerjes së analizës.
Lëndët pezull (TSS) – ISO 11923:1997 “ Cilësia e ujit - Përcaktimi i lëndëve në
suspensë me filtrim”. Kjo metodë gravimetrike bazohet në peshimin e filtrave para
dhe pas tharjes në termostat në 105℃ për 1 orë.
Lëndët e ngurta të tretura (TDS) dhe temperatura vlerësohen me matjen direkte
të aparatit të TDS-metrit në ujë, e shprehur në g/l ose mg/l, me saktësi për TDS ±
0.5% dhe saktësi për temperaturën ± 0.5℃.
Sulfuret e përgjithshme të shprehura si (H2S) - ISO 6326- 3:1989 “ Përcaktimi i
përbërësve sulfurorë”. Sulfuret përcaktohen si H2S me metodën jodometrike, që
bazohet në oksidimin e përbërësve të sulfuruar me tretësirë jodi në mjedis acid dhe
titullimin me tretësirë Na2S2O3 0.1N. Në përbërësit sulfurorë hyjnë: H2S i lirë,
HS,- produktet e oksidimit të H2S: jonet S2O3- dhe SO3-.
Kromi total - SSH ISO 9174:1998 “Cilësia e ujit - Përcaktimi i kromit total –
Metoda spektrometrike e absorbimit atomik”, me n.d.< 0.006 mg/l.

Inventarizimi dhe klasifikimi i reagentëve kimikë të përdorur mbështetet në
Direktivat e EU për vlerësimin, autorizimin, klasifikimin, etiketimin, paketimin dhe
ndalimin e kimikateve të rrezikshme sipas (REACH, CLP, GHS, ECHA) bazuar në
(http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database)
 Proceset e koagulimit dhe flokulimit u kryen në kushte laboratorike duke përdorur
koagulantë kimikë në doza dhe kombinime të ndryshme, për vlerësimin e
efektivitetit të procesit koagulues dhe për ta zbatuar në të ardhmen e afërt në
subjektet industriale, me qëllim minimizimin e ndotjes nga ujërat e përdorura të
lëkurës që derdhen direkt në ujërat e lumit Osum. Si koagulantë kryesorë u
përdorën (FeSO4 ‧ 7H2O), (FeCl3 ‧ 6H2O), Al(OHl)3 ‧ x( H2O) dhe Ca(OH)2 si
koagulant ndihmës .
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3.7 Metodat e përcaktimit të parametrave mikrobiologjikë
ISO- 9308:2- 2012. Përcaktimi i E. Coli dhe koliformeve bakteriale është kryer me
metodën e tubave të shumëfishtë MPN (Most Probable Number), që vlerëson popullatat
mikrobike në terren të lëngshëm laktoze. MPN është numri më i mundshëm i koliformeve
në 100 ml ujë. Ky vlerësim statistikor përcaktohet në bazë të tabelave me indeksin MPN,
që japin kombinime të shumta për vëllime të ndryshme uji. Një seri tubash të vendosur në
stativa që përmbajnë terren të lëngshëm laktozë të pajisur me tuba të vegjël Durham
(shërbejnë për grumbullimin e gazit) të kthyer përmbys u inokuluan në mostra uji duke
marrë për bazë volumet 10 ml; 1ml; 0.1ml. Mbas inokulimit u realizua vendosja e tubave
në termostat për 48 orë. Tubat ku është formuar një sasi gazi brenda 24-48 orëve
konsiderohen pozitivë, gjë që tregon se në provën paraprake ka ndodhur fermentimi për të
kaluar më pas në provën përkatëse të vërtetimit për identifikimin e kolibacileve. Rezultatet
raportohen si MPN/100 ml ujë, (ISHP, 1985).
3.7.1 Përcaktimi i Escherichia Coli
Për provën paraprake të E. Coli u përdor terreni i lëngshëm E.C. Inkubimi u krye në
termostat në 44℃ nga 24- 48orë. Formimi i gazit në tuba vërteton praninë e E.Coli. Për
vërtetimin e E.Coli dhe koliformeve përveç terreneve të lëngshme përdoren dhe terrenet e
ngurta. Nga tubi pozitiv në provën paraprake merret me ansë material dhe mbillet në
terrenin e ngurtë Endo, inkubohen në termostat në temperaturën 37℃ për 24 – 48 orë. Në
terrenin Endo kolonitë tipike të E.Coli vërtetohen me anë të shkëlqimit metalik të tyre. Për
të kaluar në provën e vërtetimit të plotë për E.Coli, merret me ansë 1 koloni e izoluar dhe
mbillet në tubin e provës së vërtetimit me ujë peptoni. Tubi me ujë peptoni inkubohet
përsëri në termostat në temperaturën 44 ℃ për 24 orë për përcaktimin e provës me indol.
3.7.2 Përcaktimi i Streptococcus Faecalis
Marrja e mostrave dhe përgatitja e hollimeve bëhen si në rastin e E.Coli. Në provën
paraprake përdoret terreni i lënshëm buljon laktozë – telurit potasiumi. Tubat e mbjellë me
kulturën bakteriale inkubohen në termostat në temperaturën 37℃ për 24- 48 orë. Tubat ku
formohet sedimenti i zi janë paraprakisht pozitivë. Vërtetimi për kolonitë St. Faecalis
vazhdon më tej duke marrë material nga tubat që rezultojnë pozitivë me sedimentin e zi ,
që kalohet në tuba të tjerë me përmbajtje të njëjtë terreni buljon laktozë- telurit potasiumi
(5-7ml). Tubat inkubohen në temperaturën 44℃ për 24 -48 orë. Mostrat që rezultojnë
pozitive me formimin e precipitatit të zi vërtetojnë kolonitë St. Faecalis. Për vërtetimin
final përdoret terreni i ngurtë TTC (Trifenil tetrazol klorat), ku rriten koloni të kuqe, të
vogla, karakteristike të St.Faecalis.
3.8 Kontrolli i cilësisë së analizave fiziko-kimike
Kontrolli i cilësisë së analizave u krye me anë të kontrollit të brendshëm laboratorik.
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Kontrolli i brendshëm (Briggs, 1996) u realizua nëpërmjet:
 Përdorimit të provës së bardhë (blank i laboratorit) dhe paralele në rastin e titrimit
në përcaktimin e klorureve, sulfureve, alkalinitetit.
Uji i distiluar me konduktivitet më të vogël se 0.1mS/m është përdorur si blank.
 Përdorimit të provës paralele në rastin e përcaktimit të COD Imn, sulfateve, TSS.
 Kurbave të kalibrimit
Kalibrimi i pH-metrit është kryer me tretësirat puferike me vlerat e pH(4, 7, 10).
Kontrolli i cilësisë së matjeve të TDS-metrit është kryer me tretësirë KCl 0.01 N.
Për kontrollin e cilësisë së analizës së alkalinitetit kemi përdorur titullimin e një tretësire
standarde Na2CO3 0.025mol/l me HCl 0.1mol/l.
Kontrolli i cilësisë për matjen e përqëndrimit të joneve NH4+ u krye me një seri tretësirash
të NH4Cl me përqëndrime të ndryshme sipas vlerave të pritshme të joneve amonium 0.1-1
mg/l dhe 1-20 mg/l .
Në përcaktimin e klorureve kontrollohet përqendrimi i AgNO3 me tretësirë NaCl 0.1N.
3.9 Provat e vërtetimit të analizave mikrobiologjike
Për provën e vërtetimit të kolonive E.Coli u përdor testi i Indolit. Pas 24 orëve inkubim
në temperaturën 44 ℃ në kulturën bakteriale shtohen 0.2 -0.3 ml reagent dhe tundet. Lihet
në qetësi për 10 minuta dhe shihet rezultati. Vlerësimi i testit është pozitiv kur kemi
formimin e unazës me ngjyrë të kuqe të errët në sipërfaqen e terrenit brenda 1-2 minutash.
Rezultati vlerësohet negativ kur nuk vërehet ndryshim i ngjyrës fillestare.
Për provën e vërtetimit të St. Faecalis nga çdo tub pozitiv me sedimentin e zi mbillet një
pjatë petri me terren të ngurtë:Trifenil tetrazol klorat (TTC). Pas inkubimit në termostat në
37℃ për 24 – 48 orë shihet rezultati. Shfaqja e kolonive shumë të vogla të kuqe ose rozë
në sipërfaqen e terrenit të ngurtë vërtetojnë praninë e St.Faecalis.

Figura 3.5

Provat e vërtetimit të E.Coli dhe St. Faecalis
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Figura 3.4 Pamje e ambienteve, materialeve dhe mjeteve të punës

61

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
KAPITULLI IV
Rezultate dhe diskutime
4.1 Interpretimi i rezultateve të analizave
Në këtë kapitull paraqiten në mënyrë të përmbledhur rezultatet dhe interpretimet e 2600
analizave të mostrave të ujërave të përdorura nga përpunimi i lëkurës si dhe 190 matjet e
parametrave të ajrit në ambientin e punës në fabrikat e lëkurës. Rezultatet e parametrave të
analizuar janë ruajtur në formën e një database duke i marrë nga burimet e përcaktuara në
kohë të ndryshme dhe analizuar sipas metodave përkatëse, janë paraqitur dhe interpretuar
sipas tabelave dhe grafikëve përkatës, si dhe janë përpunuar me metodat standarde
statistikore dhe janë raportuar të gjitha bashkë në përmbajtjen e studimit. Vlerat e
parametrave të matur përfaqësohen nga vlerat mesatare të tyre dhe janë krahasuar me
normat e lejuara si dhe vlerat maksimale të pranueshme të standardeve kombëtare dhe
rekomandimeve ndërkombëtare, duke bërë të mundur në këtë mënyrë vlerësimin e cilësisë
së ujërave të shkarkuara dhe të ambientit të punës gjatë procesit industrial të përpunimit të
lëkurëve gjatë kohës së studimit. Në Tabelën 4.2.1 paraqitet numri i parametrave të
analizuar për mostrat ujore, njësitë matëse të tyre, numri i mostrave dhe stacioneve
monitoruese për çdo tregues. Në Tabelën 4.2.2 pasqyrohet numri i parametrave analitikë të
cilësisë së ajrit në ambientin e punës, njësitë matëse dhe numri i matjeve për secilin
parametër. Në Tabelat 4.5.1; 4.5.2 dhe 4.5.3 janë pasqyruar matjet dhe diferencat në
rezultatet e parametrave para dhe pas trajtimit të mostrave të ujit me kombinime të
ndryshme koagulantësh kimikë në sasi të ndryshme.
4.2 Parametrat e analizuar
Gjatë këtij studimi u testuan parametrat fizikë, të tillë si: temperatura, lëndët e ngurta
pezull, lëndët e ngurta të tretura; parametrat kimikë: pH, alkaliniteti total, jonet amonium,
oksidueshmëria, kloruret, sulfatet, kromi total dhe sulfuri i hidrogjenit; si dhe treguesit
mikrobiologjikë të ndotjes fekale: E.Coli dhe St.Faecalis për mostrat e ujërave të
shkarkuara nga përpunimi i lëkurës në Berat. Këta parametra konsiderohen të rëndësishëm
për cilësinë e ujërave të shkarkuara në këtë proces industrial dhe vlerësimi i tyre është
arritur nëpërmjet krahasimit me vlerat e standardeve kombëtare për shkarkimet ujore në
industrinë e përpunimit të lëkurës (VKM, Nr.177, 31/3/2005), normat ekzistuese për ujërat
e shkarkimeve industriale sipas urdhërit të Ministrit të Industrisë dhe Minierave,
(Nr.506/29, 16/10/1974), (Miho et al, 2005), rekomandimet ndërkombëtare
”Environmental, Health and Safety Guidelines: Tanning & Leather Finishing”, Direktiva
78/659/CEE/CEEA/CE “Cilësia e ujërave natyrore për të lejuar rritjen e peshqve, kritere të
cilësisë mjedisore sipas Institutit Norvegjez për studimin e ujërave NIVA, cituar në (Miho
et al, 2005), si dhe standardet USEPA për cilësinë e ujërave sipërfaqësore sipas (Ugwu et
al, 2012). Vend të rëndësishëm në këtë studim kanë dhe matjet e parametrave të cilësisë së
ajrit në ambientin e punës, ku bëjnë pjesë parametrat e mikroklimës: temperatura, lagështia
relative, CO2; si dhe emisionet e gazeve të dëmshëm që çlirohen gjatë procesit të punës në
këtë ambient, NH3 dhe H2S. Matja, monitorimi dhe vlerësimi i tyre u krye në bazë të
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krahasimit me standardet kombëtare “Cilësia e ajrit në ambientin e punës”, referuar
Manualit të Inspektoriatit Sanitar Shtetëror (ISHP, 1998).
Tabela 4.2.1 Parametrat fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë të analizuar në mostrat e ujit
Numri

Parametrat

Njësia
Parametrat fizikë

Nr i mostrave

Nr i stacioneve

1

Temperatura

200

4

2

Lëndët e ngurta
pezull ( TSS)
Lëndët e ngurta të
tretura (TDS)

℃
mg/l

200

4

mg/l

200

4

200
200
200

4
4
4

200
200
200

4
4
4

200
200

4
4

200
200

4
4

3

Parametrat kimikë
pH
--Alkaliniteti total
mg/l (CaCO3)
Jonet amonium
mg/l
(NH4+)
Kloruret (Cl-)
mg/l
Sulfatet (SO42-)
mg/l
Lënda organike
mg/l O2
(COD)
Kromi total
mg/l
H2S (sulfuret)
Parametrat mikrobiologjikë
E.Coli
MPN/100 ml
St. Feacalis
MPN/100ml

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tabela 4.2.2 Parametrat e cilësisë së ajrit në ambientin e punës
Numri
1
2
3
4
5

Parametrat
Parametrat e mikroklimës
Temperatura
Lagështia relative (RH)
CO2
Gazet e dëmshëm në ambientin e punës
NH3
H 2S

Njësia

Nr i matjeve

℃
%
mg/m3

38

mg/m3
mg/m3

38
38

38
38

4.3 Rezultatet e parametrave fiziko-kimikë të shkarkimeve ujore të përpunimit të
lëkurëve
Indikatorët fiziko-kimikë të ujërave nga procesi i përpunimit të lëkurës të vlerësuar në këtë
studim jepen në vijim:
●Temperatura
Temperatura e ujit reflekton ndryshimet që korrespondojnë me periudhën sezonale të
marrjes së mostrave dhe ndikohet nga intensiteti i rrezatimit diellor dhe pozicioni
gjeografik ( Tukura et al, 2012).
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Temperatura e ujërave industrialë zakonisht është më e lartë se ajo e ujërave natyralë, si
rezultat i bashkimit me ujërat e zeza (Alturkmani, www.4enveng.com). Matja e
temperaturës ka rëndësi për faktin se shumica e skemave teknologjike përfshijnë proceset
biologjike që varen nga temperatura (Alturkmani, www.4enveng.com). Fig.4.3.1 pasqyron
vlerat mesatare të temperaturës në 4 stacionet monitoruese. Vlera mesatare 19.6℃ si dhe
vlera min. 9℃ dhe vlera max. 33℃ të temperaturës së shkarkimeve ujore të lëkurës në
Stacionin 1 janë konform me udhëzimet ndërkombëtare (30℃) ”EHS Guidelines: Tanning
& Leather Finishing” duke vlerësuar dhe temperaturën e ambientit. Vlerat e temperaturës
në stacionet e tjera krahasuar me standardet e ujërave natyrorë (Miho et al, 2005),
rezultojnë brenda vlerës së lejuar (28℃).
28

Temperatura (℃)

30
25
20

19.6

28
18.64

28
18.04

28
17.71

15

Temp.
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5
0
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Stacioni 2

Stacioni 3

Stacioni 4

Figura 4.3.1 Paraqitja grafike e vlerave mesatare të temperaturës
● pH
Shkarkimet ujore të përpunimit të lëkurës kanë natyrë alkaline. Ato karakterizohen nga
vlera të larta të pH si rezultat i sasisë së madhe të kimikateve dhe kripërave të përdorura
në proces. pH i derdhjeve ujore ndikon në ekuilibrin e elementëve ushqyes për bimët, të
metaleve të rëndë si dhe rritjen e algave dhe mikro organizmave (Akan et al, 2007). Vlera
mesatare 9.58 dhe maksimale 11.50 e pH në Stacionin 1 që i përket shkarkimeve ujore të
lëkurës i tejkalon limitet e rekomandimeve ndërkombëtare për përpunimin e lëkurës (6-9),
përveç vlerës minimale 8.40 që përfshihet brenda intervalit të lejuar. Vlera mesatare 8.69 e
pH në Stacionin 2 plotëson kriterin e standardit për shkarkimet industriale në ujërat
sipërfaqësorë, vlera maksimale e arritur 9.80 e tejkalon standardin. pH i sistemeve ujore
është një tregues i rëndësishëm i cilësisë së ujërave natyrorë dhe shtrirjen e ndotjes.
Lumenjtë jo të ndotur normalisht shfaqin një pH afër vlerës normale ose lehtësisht bazik.
(Tukura et al, 2012). Intervali i vlerave të pH 7.35 – 8.50 në Stacionin 3 përmbush limitin
e lejuar. Vlera alkaline e pH të lumit Osum i detyrohet prezencës së bikarbonateve që e
rrisin minimumin e pH mbi 7.50 si dhe aktivitetit antropogjenik brenda kësaj zone urbane.
Kontribues të tjerë në pH alkalin të ujit të lumit janë dekompozimi i lëndës organike,
përbërësit me përmbajtje azoti, fosfori, etj (Miho et al, 2005). Përsa i përket Stacionit 4,
konstatohet një devijim i vogël i vlerës maksimale 9.10 të regjistruar, krahasuar me
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pH

standardin. Kjo shpjegohet me fluktacionet e pH në këtë stacion, që rritet në rastin e
derdhjeve të patrajtuara të lëkurës në këtë pikë monitorimi. pH nuk arrin vlera shumë të
larta, meqënëse këto derdhje janë sezonale në varësi të lëndës së parë materiale.
Reaksionet acid – bazë janë ndër faktorët më të rëndësishëm që lidhen me mjedisin. pH
ndikon gjithashtu në tretshmërinë dhe toksicitetin e kimikateve dhe metaleve të rëndë në
ujë. Shumica e gjallesave ujore preferojnë intervalin e pH 6.5 - 9.0 që përfaqëson dhe
vlerat optimale për peshqit. Ndryshime të vogla të pH mund të shkaktojnë efekte që
shtrihen për një kohë të gjatë (http://www.fondriest.com/environmental).
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Figura 4.3.2 Grafiku i vlerave mesatare të pH
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Figura 4.3.3 Grafiku i vlerave mesatare të Alkalinitetit total


Alkaliniteti total

Alkaliniteti përkufizohet si kapaciteti që kanë ujrat për neutralizimin e acideve. E thënë
ndryshe, alkaliniteti është aftësia e ujit për ti rezistuar ndryshimeve në pH. Në sajë të
pranisë së karbonateve, alkaliniteti lidhet më ngushtë me fortësinë se sa me pH, megjithatë
ndryshimet e pH ndikojnë në nivelet e alkalinitetit (http://www.fondriest.com/environ).
Me rritjen e pH rriten dhe vlerat e alkalinitetit, gjë që krijon kushte të favorshme për
zhvillimin e florës mikro-bakteriale (Shegani et al, 2013). Në Stacionin1 intervali i vlerave
të alkalinitetit shtrihet nga 265mg/l - 3300 mg/l CaCO3. Këto vlera të larta gjenerohen nga
sasia e madhe e kripërave të përdorura në të gjitha fazat e procesit me vlerë mesatare
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1224.10 mg/l CaCO3. Në shumë standarde ndërkombëtare nuk ekzistojnë vlera referuese
për alkalinitetin total të derdhjeve të lëkurës, megjithatë në këndvështrimin e parë dhe
referuar vlerës standarde (750 mg/l CaCO3) për alkalinitetin e shkarkimeve të lëngëta të
lëkurës në Sri Lanka (Mubarak, A.M.) arrijmë në përfundimin se kemi të bëjmë me vlera
të larta alkaliniteti të shkarkimeve ujore të lëkurës. Vlerat më të ulëta të alkalinitetit në
Stacionin 2, 215-1400 mg/l CaCO3 dhe vlerë mes. 509.52 mg/l CaCO3, shpjegohen në sajë
të hollimit të këtyre derdhjeve si rezultat i bashkimit me ujërat e lumit Osum. Stacioni 2 si
dhe në stacionet 3 dhe 4, vlerat respektive mesatare 234.76 mg/l CaCO3, 264.06 mg/l
CaCO3, minimale 174 mg/l CaCO3, 178 mg/l CaCO3 dhe maksimale 310 mg/l CaCO3, 510
mg/l CaCO3, respektojnë limitet e standardit USEPA (500 mg/l CaCO3) për ujërat e
lumenjve. Referuar vlerave të pH dhe alkalinitetit, shkarkimet ujore të lëkurës duhet ti
nënshtrohen procesit të neutralizimit para se ato të bashkohen me ujërat e lumit për
mbrojtjen e ekosistemit ujor.


Jonet amonium (NH4+)

NH4+ (mg/l)

Prezenca e joneve ammonium në rastin tonë lidhet me dy burime kryesore: 1. dekompozimi i
lëndëve me përmbajtje proteinike që prodhohen nga flora dhe fauna. 2. kimikatet e përdorura
gjatë përpunimit të lëkurës. Vlera mesatare e NH4+ për shkarkimet ujore 8.106 mg/l rezulton
brenda limitit (10 mg/l) të udhëzimeve ndërkombëtare (EHS, 2007) dhe (VKM, 2005) për
shkarkimet industriale në vendin tonë. Referuar intervalit të vlerave 1.50 – 30 mg/l, vlera max.
e kalon 3 herë kufirin e lejueshëm. Nivelet më të ulëta të joneve ammonium në Stacionin 2,
vlera mes.2.265 mg/l dhe intervali 0.10 – 8.40 mg/l, janë në sajë të hollimit të shkarkimeve
ujore industriale të lëkurës nga bashkimi me ujërat e lumit Osum. Vlerat mes. 0.285 mg/l në
Stacionin 3 dhe 0.273 mg/l në Stacionin 4 si dhe vlerat maksimale respektive të tyre 3.00 mg/l
dhe 2.50 mg/l, e tejkalojnë kufirin e lejueshëm (0.2 mg/l) për jonet NH4+ (Miho et al, 2005).
Këto vlera të joneve NH4+ në Stacionin 3 dhe 4 janë produkt i substancave proteinike të
prodhuara nga flora, fauna, shkarkimet urbane dhe industriale. Ky fakt paraqet një çështje
kritike lidhur me kushtet e ujërave sipërfaqësorë, që në pH 8.5 dhe temperaturën 25℃, 40% e
joneve NH4+ kthehet në NH3, i cili është 300 - 400 herë më toksik se jonet NH4+ për peshqit
dhe gjallesat e tjera ujore (Shegani, 2014), (http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBas).
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Figura 4.3.4 Paraqitja grafike e vlerave mesatare të joneve NH4+
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Figura 4.3.5 Grafiku i vlerave mesatare të klorureve krahasuar me standardin


Kloruret (Cl-)

Kloruret janë prezente në shkarkimet ujore të lëkurës si rezultat i sasisë së madhe të
kripërave të përdorura në lëndën e parë gjatë konservimit dhe procesit të piklazhit. Duke
qenë shumë të tretshme dhe të qëndrueshme, ato nuk ndikohen nga proceset e trajtimit dhe
mbeten një rrezik për mjedisin. Kloruret pengojnë rritjen e bimëve, bakterieve dhe peshqve
në ujërat sipërfaqësorë; nivele të larta mund të sjellin dhe dëmtime në strukturën qelizore
(Bosnic et al, 2000). Çdo specie e përshtatur ndaj nivelit të ulët të kripërave brenda një
intervali të caktuar vlerash mund të mbijetojë. Megjithatë, gjallesat që nuk ndikohen nga
niveli i kripësisë, indirekt ndikohen nga modifikimi i mjedisit dhe ndryshojnë zinxhirin
ushqimor (Mwinyihija, 2012). Derdhjet ujore të përpunimit të lëkurës karakterizohen nga
vlera shumë të larta të klorureve, vlera mes.5632.94 mg/l dhe intervali 97.72 – 30425 mg/l,
e tejkalojnë vlerën kufi (1000 mg/l) sipas standardit (EHS, 2007) për përpunimin e lëkurës.
Nivelet më të ulëta të klorureve 17.72 – 5658 mg/l, vlera mes.684.44mg/l në Stacionin 2,
paraqiten si rrjedhim i hollimit të ujërave industrialë me ujërat e lumit. Jo vertebrorët ujorë,
makrofagët dhe bimët rrezikohen nga nivelet e kripësisë mbi 1000 mg/l, në nivelin më
tepër se 4000mg/l, ndikohet mbijetesa e disa makrofiteve të zakonshëm (Mwinyihija,
2012). Sasia e klorureve në Stacionin 3 paraqet një gjendje të qëndrueshme të veprimit
antropogjenik në sistemin ujor me vlerë mes. 25.09 mg/l dhe interval 12.42-53.18 mg/l,
brenda kufirit të lejueshëm (250 mg/l), nga USEPA për ujërat e lumenjve. Në Stacionin 4
vërehen fluktacione të sasisë së klorureve midis vlerës mes.102.02 mg/l, vlerës min. 14.18
mg/l dhe asaj max. 1949.70 mg/l, që e tejkalon limitin e lejuar. Kjo shpjegohet me derdhjet
jo periodike të shkarkimeve të përpunimit të lëkurës në Vodicë.
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Figura 4.3.6 Paraqitja grafike e vlerave mesatare të COD(IMn)


Nevoja Kimike për Oksigjen (CODIMn)

Vlerat e larta të COD në Stacionin1 me vlerë mes.691.94 mg/l O2 dhe interval 48 -3520
mg/l O2 dhe vlera mes.153 mg/l O2 dhe intervali 3.2 - 575 mg/l O2 në Stacionin 2
prezantohen si pasojë e mbetjeve organike të lëkurëve. Sipas VKM, 2005 limiti i lejuar
është (250 mg/l O2). Këto vlera të larta të CODIMn janë rezultat dhe i kimikateve të
përdorura në faza të ndryshme të procesit përpunues, që i bëjnë ato shumë komplekse, si
dhe shkallës së tyre të biodegradueshmërisë. Ulja e vlerave të CODIMn në Stacionin 2 është
pasojë e hollimit të shkarkimeve ujore industriale. Vlera mes. 15.419 mg/l O2 e CODIMn në
Stacionin 3 e klasifikon ujin e lumit Osum në këtë pikë në klasën e V (niveli shumë i keq) i
cilësisë mjedisore ( > 15mg/l O2) sipas standardit NIVA, (Miho et al, 2005). Intervali i
vlerave regjistrohet nga 4.8 - 48.6 mg/l O2 nga shkarkimet urbane në lumë. Për CODIMn,
sikurse dhe parametrat e tjerë, në Stacionin 4 vërehen fluktacione të dallueshme si rezultat
i shkarkimeve jo periodike të derdhjeve të përpunimit të lëkurës, me interval 5.6 – 288
mg/l O2 dhe vlerë mes. 32.43mg/l O2.


Sulfatet (SO42-)

Sulfatet janë përbërës të shkarkimeve ujore të përpunimit të lëkurëve si rezultat i
përdorimit të acidit sulfurik dhe produkteve me përmbajtje të lartë Na2SO4. Problem
paraqesin sulfatet e tretshme për faktin se ato nuk mund të largohen nga tretësira me
mënyra kimike. Zakonisht sulfatet ose mbeten të tilla, ose shpërbëhen nga bakteriet
anaerobike për prodhimin e H2S me erë të keqe. Nëse nuk do të ndodhte ky konvertim,
atëherë nuk do shmangej rreziku i rritjes së përqendrimit total të kripërave në ujërat
sipërfaqësorë dhe nëntokësorë (Bosnic et al, 2000). Mbetjet ujore të fabrikës së lëkurëve
përmbajnë sasi të larta të sulfateve krahasuar me vlerën e standardit (EHS, 2007) (300
mg/l). Vlera mes.743.66 mg/l e tejkalon dyfishin e normës së lejuar, ndërsa vlerat e tjera
variojnë nga 5.76 – 3138.92 mg/l. Në Stacionin 2 kemi një rënie të ndjeshme të niveleve të
sulfateve si pasojë e hollimit të shkarkimeve ujore, vlera mes.170.11mg/l përfshihet brenda
vlerës standarde, por vlera max.1416.38 mg/l e tejkalon disa herë normën e lejuar. Vlera
minimale e regjistruar është 0.82 mg/l. Të gjitha vlerat e sulfateve në Stacionin 3, vlera
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mes.10.19 mg/l dhe intervali 2.04 – 47.40 mg/l korrespondojnë brenda vlerës kufi (250
mg/l) të USEPA për ujërat sipërfaqësorë. Ndryshe ndodh në Stacionin 4, ku fluktacionet e
sulfateve janë të dallueshme dhe arrijnë vlerën max.288.8 mg/l si rezultat i shkarkimeve të
fabrikës së lëkurës në Vodicë. Minimumi 2.12 mg/l dhe vlera mesatare 31.83mg/l
respektojnë normën e lejuar (250 mg/l).
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Figura 4.3.7 Grafiku i vlerave mesatare të sulfateve


Lëndët e ngurta pezull (TSS)

Lëndët e ngurta pezull i referohen pjesëzave të vogla që mbeten në suspension në ujëra
si kolloide. Ato përcaktohen si një nga indikatorët e cilësisë së ujit. Luhatjet e nivelit të
TSS influencojnë jetën e gjallesave ujore që nga peshqit deri tek planktonet. Grimcat e
imëta mund të transportojnë substanca të rrezikshme apo toksike për jetën ujore
(Podder, 2013). Lënda pezull (qime, gëlqere, copa mishi, etj) e shkarkimeve ujore të
lëkurëve e ul cilësinë e ujërave sipërfaqësorë, ndërsa ato zhvendosen poshtë duke
mbledhur rreth tyre planktone, mbetje organike dhe inorganike, baltë, etj, ndikojnë në
transparencën e ujit, pengimin e fotosintezës, uljen e oksigjenit, pra reduktojnë cilësinë
estetike të ujërave sipërfaqësorë (Ugwu et al, 2012). Vlerat e matura të TSS të
shkarkimeve ujore të lëkurëve me vlerë mes. 1329.74 mg/l si dhe intervali 18 – 9955
mg/l e tejkalojnë vlerën e lejuar (50 mg/l) të standardit shqiptar (VKM, 2005) dhe
standardit ndërkombëtar (EHS, 2007). Vlera të larta të TSS prezantohen në Stacionin
2 me anë të vlerës mes. 1012.98 mg/l dhe intervalit 7-18926 mg/l. Këto vlera janë
rezultat i sedimenteve në derdhjet e papërpunuara të prodhimit të lëkurëve. Vlera
mes.133.68 mg/l dhe intervali 10 – 1179 mg/l i TSS për Stacionin 3, qëndrojnë shumë
lart krahasuar me vlerën limit të TSS ( > 10 mg/l) sipas NIVA (Miho et al, 2005), që e
klasifikon ujin e lumit Osum në klasën e V të cilësisë mjedisore “shumë keq”. Ky fakt
shpjegohet me dukurinë e erozionit të tokës, kushtet klimatike dhe gjeografike duke
përfshirë dhe sasinë e reshjeve, aktivitetet e ndryshme antropogjenike të tilla si
shpyllëzimet, etj (Miho et al, 2005). Lëndët pezull konsiderohen një problem kritik për
gjithë ujërat sipërfaqësorë në Shqipëri. TSS prezanton vlera mbi limitin e lejuar dhe
për Stacionin 4, ku vlera mes.1117.42 mg/l dhe intervali 16.8 – 37522 mg/l, që janë
pasojë e fenomeneve natyrore dhe antropogjenike të përmendura më sipër ndër të cilat
rol të rëndësishëm luajnë shkarkimet e përpunimit të lëkurës në Vodicë si dhe sasia e
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reshjeve në stinë të ndryshme gjatë të cilave janë marrë mostrat. TSS i tejkalon normat
e lejuara në të gjitha stinët. Lëndët në suspensë influencohen nga ndryshimet e pH, që
mund të sjellin precipitimin ose tretjen e lëndës së ngurtë pezull (Ugwu et al, 2012).
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Figura 4.3.9 Paraqitja grafike e vlerave mesatare të TDS


Lëndët e ngurta të tretura (TDS)

Vlerat e larta të TDS së shkarkimeve ujore të prodhimit të lëkurës janë rezultat i shumë
kripërave dhe kimikateve të tretura që përdoren në të gjitha fazat e këtij procesi. Këto
mbetje ujore që shkarkohen në ujërat e lumit ndikojnë në prodhimtarinë e tokave dhe
cilësinë e ujërave të lumit, si pasojë ndikojnë në cilësinë e ekosistemit ujor. Megjithëse
shumë standarde botërore për shkarkimet ujore të lëkurës nuk e përmbajnë këtë tregues,
vlera mes. 16595.11 mg/l dhe intervali 414.0 – 57000 mg/l tregojnë nivele shumë të larta
të TDS krahasuar me standardin (2100mg/l) për shkarkimet industriale në Bangladesh,
(Podder, 2013). Në Stacionin 2 përqendrimi i TDS pëson rënie si pasojë e hollimit të
derdhjeve industriale me ujërat e lumit, me vlerë mes. 4702 mg/l) dhe interval 20.60 –
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Cr.total

41200 mg/l. Për Stacionin 3, mesatarja 186.84 mg/l dhe minimumi 15.48 mg/l ndodhen
brenda normës kufi (500 mg/l) të USEPA për ujërat e lumenjve, por maksimumi i
regjistruar 3720 mg/l e tejkalon këtë standard. Ulja e vlerave të TDS shpjegohet me vetinë
natyrale vetë - pastruese të ujërave rrjedhës. Luhatje të rëndësishme paraqesin vlerat e
TDS në Stacionin 4, me vlerë mes. 627 mg/l dhe interval 15.43 – 12360 mg/l, si rrjedhim i
shkarkimeve ujore të ç’rregullta të lëkurës në këtë pikë. Vlerat e larta të TDS që
përmbajnë kripëra, gaze dhe përbërës organikë, prodhojnë erë dhe ngjyrë jo të këndshme
nga ana estetike, kështu që në terma të gjerë reflektojnë rrezik për sistemet ujore. TDS
sikurse TSS influencohen nga ndryshimet në pH. Vlerat e larta të TDS rrisin kërkesën
kimike dhe biologjike për O2 duke ulur sasinë e oksigjenit të tretur në ujë (Ugwu et al,
2012).
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Figura 4.3.10 Grafiku i vlerave mesatare të Cr. total


Kromi total (Cr)

Kromi sikurse metalet e tjerë është element jo i biodegradueshëm. Ai gjendet në mbetjet e
procesit të prodhimit të lëkurës në formë të tretshme, por i përzier me mbetjet proteinike
nga fazat e tjera të procesit ai formon precipitate kryesisht krom- proteinike, që i shtohen
prodhimit të llumit industrial. Megjithëse në përqendrime të ulëta, ai ka efekt toksik mbi
daphnia duke ndërprerë zinxhirin ushqimor për peshqit dhe pengon procesin e fotosintezës
(Bosnic et al, 2000). Vlera mes. 23.79 mg/l e kromit të mbetjeve ujore të lëkurës si dhe
intervali 0.25 – 246 mg/l e tejkalojnë në mënyrë drastike vlerën limit (0.5 mg/l) të (VKM,
2005) për vendin tonë. Sasia e lartë e kromit vjen për faktin se nuk aplikohet asnjë lloj
trajtimi mbi këto mbetje për reduktimin e nivelit të kromit ose riciklimi i tij. Vlerat e
kromit qëndrojnë të larta dhe në Stacionin 2, me vlerë mes.1.468 mg/l dhe maksimum 32
mg/l krahasuar me normën (0.5 mg/l). Në Stacionin 3 këto vlera pësojnë ulje të ndjeshme
me mesatare 0.7μg/l dhe maksimum 0.002 mg/l, por qëndrojnë mbi limitin (0.2μg/l) ) të
NIVA për kromin e ujërave të lumenjve (Miho et al, 2005) që e klasifikon ujin e lumit
Osum në këtë pikë si “mesatarisht të ndotur”. Në Stacionin 4, vlera mes. 1.74μg/l dhe
maksimumi 0.02 mg/l pësojnë rritje krahasuar me Stacionin 3 si rrjedhim i shkarkimeve
ujore të përpunimit të lëkurës në Vodicë, duke e klasifikuar ujin e lumit këtu në klasën
mjedisore “mesatarisht të ndotur”. Ndjeshmëria ndaj kromit e specieve të ndryshme
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ndryshon në interval të gjerë. Në kushte të caktuara në sedimentet e sistemeve ujore ndodh
procesi i oksidimit të Cr3+ në Cr6+, me veti të forta oksiduese, toksik, shkatërron proteinat
qelizore dhe ka efekt akumulativ.
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Figura 4.3.11 Paraqitja grafike e sulfureve të përgjithshme të shprehura me anë të
vlerave mesatare të H2S


Sulfuret (H2S)

Sulfuret janë të pranishme në shkarkimet ujore të prodhimit të lëkurës nga përdorimi i
Na2S dhe NaHS në fazën e depilimit. Kur pH ulet < 9.5 gazi H2S çlirohet nga ujërat e
përdorura në proces me erë të fortë, shumë shqetësusese, karakteristike si e vezës së
prishur, qoftë dhe në nivel shumë të ulët. Ai është shumë toksik për të gjitha format e jetës.
Përqendrime të larta janë vdekjeprurëse për peshqit ( Shegani, 2014). Përqendrimet e H 2S
variojnë nga 73.10 – 3060 mg/l, me vlerë mes. 442.59 mg/l për shkarkimet ujore të
lëkurës, duke tejkaluar vlerën limit (1 mg/l) sipas (VKM, 2005) për vendin tonë. Në kushte
anaerobike në sistemet ujore përmbajtja e sulfureve rritet si pasojë e konvertimit të
sulfateve në sulfure, të cilat janë toksike jo vetëm për organizmat e lartë, por njihen dhe si
substanca inhibuese në proceset mikrobiale anaerobike (Mwinyihija, 2012). Në Stacionin 2
sulfuret prezantohen me vlerë mes.180.24mg/l dhe interval 68 – 374mg/l, në nivel të
rëndësishëm mbi normën e lejuar. Stacioni 3 regjistron mesatare 2.04 mg/l dhe interval 0 –
85 mg/l më të ulët, por gjithsesi mbi limitin e lejuar. Në Stacionin 4 kemi rritje të
mesatares 11.12 mg/l dhe interval 0 – 137.7 mg/l krahasuar me Stacionin 3, si rezultat i
shkarkimeve më të shpeshta të përpunimit të lëkurës në këtë vend. Gjatë shkarkimit në
ujëra sipërfaqësorë, ndonëse në përqendrime të ulëta, sulfuret paraqesin rrezik
toksikologjik. Ato mund të oksidohen në përbërës jo toksikë nga bakterie të veçanta në
lumenj; gjithsesi kjo rrit kërkesën për oksigjen, e cila nëse tejkalohet, dëmton jetën ujore
(Bosnic et al, 2000).


Bakteriet e ndotjes fekale (E.Coli & St.Faecalis)

Koliformet fekale në shkarkimet ujore të patrajtuara nga përpunimi i lëkurës gjenden në
sasi të mëdha në sajë të terrenit të favorshëm me lëndë organike të pasur për rritjen e tyre.
Koliformet rriten në pH alkalin, por deri në një kufi të caktuar 9.6. pH shumë alkalin i vret
këto baktere. Numri max. i E.Coli arrin deri në 1609 MPN në të 4 stacionet, ndërsa
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St.Faecalis arrin vlerën max. 918 MPN në Stacionet 3 dhe 4. Vlera mes. 1456 MPN për
E.Coli dhe 865 MPN për St.Faecalis në Stacionin 1 e tejkalojnë limitin (400 MPN/100ml)
sipas rekomandimit botëror (EHS, 2007) për shkarkimet ujore të lëkurës. Mesatarja 1304
MPN dhe minimumi 918 MPN për E.Coli qëndrojnë të larta dhe për Stacionin 2. Bakteriet
koliforme hyjnë në ujërat e lumit direkt nga mbetjet e lëkurës. Mbetjet organike që mbartin
këto mikroorganizma ulin sasinë e O2 të tretur duke dëmtuar peshqit dhe mjedisin ujor. E
njëjta gjë vlen dhe për vlerën mes. të St.Faecalis 739 MPN. Vlera mes. 903 MPN për
E.Coli në Stacionin 3 dhe vlera mes. 1033 MPN për E.Coli në Stacionin 4 krahasuar me
standardin NIVA (1000 MPN), (Miho et al, 2005) i klasifikojnë këto ujëra në klasën
mjedisore” shumë keq”. Koliformet fekalë janë indikatorët që tregojnë kontaminimin e
ujërave sipërfaqësorë me materiale fekale të njerëzve, kafshëve apo dhe burime të tjera
ndotësish organikë.
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Figura 4.3.12 Paraqitja grafike e bakterieve të ndotjes fekale

4.4 Rezultatet e parametrave të mikroklimës dhe emisioneve të gazeve në ambientin e
punës në fabrikën e lëkurës


Temperatura

Ky studim e zgjeron objektivin e tij duke vlerësuar dhe parametrat e mikroklimës, si
temperatura, lagështia relative dhe niveli i CO2. Vlerësimi i tyre është kryer në përputhje
me intervalin kohor të studimit 2013-2014-2015.
Vlerat mesatare të temperaturës për 3 vitet rezultojnë brenda vlerave të lejuara sipas
Manualit (ISHP, 1998) (20 - 24℃). Luhatjet e temperaturës për vlerat max. të saj kanë
lidhje me temperaturat stinore 29.50℃, 25℃ si dhe kushtet klimatike.
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Figura 4.4.1 Vlerat mesatare të temperaturës si element i mikroklimës në ambientin e
punës
 Lagështia relative

Lagështia relative (%)

Vlerat e lagështisë relative (RH) variojnë nga 62 -78%, me vlerë mes. 72.94% për vitin
2013. Për 2014, (RH) arrin mesataren 66.96% dhe interval 57 -80%; dhe për 2015,
mesatarja rezulton 62.23% dhe intervali 52 – 73.40%. Lagështia relative mesatare për vitin
2013, 2014, rezulton mbi normën standarde (40 -60%) sipas Manualit (ISHP, 1998). Ky
parametër ndikohet nga disa faktorë, duke përfshirë sasinë e avujve të ujit që çlirohen gjatë
procesit të punës dhe kushtet klimatike sezonale.
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Figura 4.4.2 Grafiku i vlerave mesatare të lagështisë relative si element i mikroklimës në
ambientin e punës


Dioksidi i karbonit (CO2)

Vlerat e CO2 për 2013 variojnë nga 1830 – 5490 mg/m3 dhe mesatare 3534.78mg/m3.
Vlera mes. respekton kufirin e lejuar (5000mg/m3) sipas Manualit (ISHP, 1998), ndërsa
vlera maksimale e tejkalon normën. Ky fluktacion shpjegohet me ventilimin jo të rregullt
të ambientit të punës. Për 2014 vlera mes. rezulton 1844.076 mg/m3 dhe interval 915 –
2745 mg/m3. CO2 për vitin 2015 regjistron vlerën mes.792.66 mg/m3 dhe interval 366 –
1280 mg/m3. Të gjitha vlerat e CO2 për dy vitet e fundit figurojnë brenda limitit të lejuar
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(5000 mg/m3). Ky fakt shpjegohet me instalimin dhe përdorimin e ventilimit lokal në
ambientin e punës si dhe ventilimin natyral në sajë të kapacitetit të madh të godinës.
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Figura 4.4.3 Grafiku i vlerave mesatare të CO2 si element i mikroklimës në ambientin e
punës krahasuar me standardin


Emisionet e gazeve NH3 dhe H2S

Amoniaku është një produkt anësor që çlirohet gjatë përpunimit të lëkurës. Ai është i
rrezikshëm nëse merret nëpërmjet rrugëve respiratore dhe mund të shkaktojë djegie ose
dëmtim
serioz
të
syve
në
nivele
të
larta
(Shegani,
2014)
(https://www.airgas.com).Vlerat e NH3 për 2013 variojnë nga 0.35 – 8.40 mg/m3 dhe
vlerë mes. 2.173 mg/m3. Për 2014, vlera mes. e NH3 regjistrohet 2.853 mg/m3 dhe
interval 1.40 – 7.00 mg/m3. Gjatë 2015, vlerat e NH3 shtrihen nga 0.35 – 2.80 mg/m3
dhe vlerë mes. 1.458 mg/m3. Krahasuar me standardin (20 mg/m3) sipas Manualit
(ISHP, 1998), të gjitha vlerat e NH3 gjenden brenda normës së lejuar. Kjo sigurohet në
sajë të përdorimit të rregullt të sistemit të ventilimit në ambientin e punës si dhe
ventilimit natyral.
H2S është gaz më i rëndë se ajri dhe mund të transportohet afër sipërfaqes së tokës.
Mënyra kryesore e ekspozimit është frymëmarrja. Absorbimi përmes lëkurës është
minimal. Ai është një gaz i ndezshëm dhe përzierja gaz/ajër mund të jetë shpërthyese.
Efektet e dëmshme që mund të ketë në shëndet variojnë sipas nivelit dhe kohëzgjatjes
së ekspozimit. Në përqendrime të ulëta irriton sytë, hundën, fytin dhe sistemin
respirator (Shegani, 2014), ( http://www.praxair.com/~/media/North%20America).
Për 2013, intervali i vlerave të H2S është 0.14 – 14.10 mg/m3 dhe vlerë mes.
2.611mg/m3. Vlera max. e tejkalon standardin (10 mg/m3) sipas Manualit(ISHP, 1998).
Kjo ndodh si pasojë e emisioneve të larta të H2S në ambientin e punës si dhe mungesa
e ventilimit të mjaftueshëm. Vlera mes. e H2S për 2014 është 1.33mg/m3 dhe interval
0.14 – 4.23mg/m3. Për 2015, H2S varion nga 0.14 – 14.10 mg/m3 dhe mesatare
1.174mg/m3. Të gjitha vlerat e matura të H2S për dy vitet e fundit rezultojnë brenda
limitit të lejuar (10 mg/m3). Ky fakt shpjegohet me përdorimin efektiv të sistemit
ventilues si dhe ventilimin natyral për shkak të kapacitetit voluminoz të godinës.
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Figura 4.4.4 Vlerat mesatare të emisioneve të NH3 dhe H2S në ambientin e punës
4.5 Rezultatet e parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë gjatë trajtimit me
koagulantët kimikë
Trajtimi i mbetjeve të përpunimit të lëkurës është një proces shumë – fazor për pastrimin e
tyre përpara shkarkimit në ujërat natyralë ose ri përdorimit të tyre. Qëllimi është reduktimi
i lëndës organike, lëndëve të ngurta, nutrientëve, kromit dhe ndotësve të tjerë për të
penguar degradimin e ujërave të lumenjve. Në përputhje me këtë qëllim, në kushte
laboratorike u aplikua koagulimi/flokulimi me koagulantë kimikë të ndryshëm në sasi të
ndryshme, për evidentimin e efikasitetit të këtij procesi në mbetjet ujore të përpunimit të
lëkurës. Me trajtimin e kombinuar të FeSO4 në sasi të ndryshme si koagulant kryesor dhe
Ca(OH)2 si koagulant ndihmës në sasi konstante (1g), rezultatet më të rëndësishme janë
arritur me këta tregues: reduktimi 82.6 %, 82.28% i NH4+ me FeSO4 në sasinë 150mg, 1g;
ulje të COD 33.33%, 59.2% me FeSO4 250mg,1g; ulje të klorureve 72.3%, 71.5% me
150mg, 1g FeSO4; reduktim të sulfateve 38.91%, TSS 74.72%, TDS 17.61% dhe H2S
81.31% me 150mg FeSO4 ; ulje drastike e Cr 95.22%, 72.92%, 99.2%, 99.14% me 100mg,
150mg, 200mg, 1g FeSO4; ulje e koliformeve fekale nga 99.21 – 100% me të gjitha sasitë
e FeSO4. Kjo për faktin se koagulantët janë efektivë në largimin e ndotësve fekalë, sepse
prodhojnë volum të madh flokësh - të njohur për aftësinë e kapjes së bakterieve ndërsa ato
precipitojnë. Ndërkohë disavantazh paraqet rritja e pH dhe alkalinitetit. Rritja më e ulët
3.43% e pH dhe alkalinitetit 33.19% rezultojnë me 150mg, 100mg FeSO4. Trajtimi i
kombinuar FeSO4-Ca(OH)2 jep rezultate optimale për eleminimin e erës shqetësuese të
shkarkimeve ujore të lëkurës, ndërsa për eleminimin e ngjyrës efekti optimal arrihet deri në
200mg:1g FeSO4-Ca(OH)2. Rezultatet për treguesit dhe kombinimet e tjera paraqiten të
plota në Tabelën 4.5.1.
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Tabela 4.5.1 Vlerat mesatare të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë para dhe
pas trajtimit me koagulantët FeSO4/Ca(OH)2 në sasinë 100mg:1g; 150mg:1g; 200mg:1g;
250mg:1g; 1g:1g
pH

NH4+

Alk.
Total

(mg/l)

(mg/l )

Para trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 100mg:1g
ClCOD SO42TSS
TDS
Cr.
(mg/l)
mg/l O
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Total
2

H 2S

(mg/l)

E.Coli
(MPN)

(MPN)

(mg/l)

9.38

949.80

9.84

1265

5.50

3213

572.8

621.7

271.6

8712.8

15.75

St.
Fecal

383.10

>1396

>763

296.14

11

5

-22.70

-99.21

99.34

634.9

>1221

<707

118.6
5

1.3

0

-81.31

-99.89

-100

161.4
2

1436

>775

105.4

0.50

0

-34.7

-99.96

-100

204

1906

918

144.5

0

0

Pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 100 mg:1g
1.80

1999.1

398.56

666.60

163.40

10691.
8

0.75

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 100 mg:1g (%)
+
4.90%

+
33.19

-67.27

1063.3

4.83

9.96

1439

0.84

+3.43

+35.3

-37.78

-30.42

+7.21

-39.83

+22.7

-95.22

Para trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 150mg:1g
9.63

7519.1

802

661.6

593.33

25599

7.338

Pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 150 mg:1g
2082.8
3

591.5

404.2
2

149.95

21091.
5

1.9873

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 150 mg:1g (%)
-82.6

-72.3

-26.25

-38.91

-74.72

-17.61

-72.92

Para trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 200mg:1g
9.175

679.75

3.625

1338.2
2

10.3

1095

2.15

+12.26

+61.1

-40.7

9.8

830

5

11.5

2650

1.80

+17.35

+219.
28

-64

-0.88

9.368

1172.4

9.03

3765.0

9.75

1365.3
7

1.60

1072.9

+4.07

+16.4

282

607.4
7

180.25

11806

28.02

Pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 200 mg:1g
1090

207

635.0
2

163.50

14441

0.23

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 200 mg:1g (%)
-18.55

-26.60

+4.53

-9.30

+22.3
2

-99.20

Para trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 250mg:1g
2840

720

1255.
07

693

32800

17.10

Pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 250 mg:1g
2815

480

1129.
90

817

39.70

9.44

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 250 mg:1g (%)
-33.33

-9.97

+17.90

-99.88

-44.80

-29.16

-100

-100

17.52

251.3
5

1609

1004

0.151

133.3
0

2.25

0.5

-100

-100

Para trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 1g:1g
532.4

803.4
4

2300.3
1

10997.
94

Pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 1g:1g
217.2

840.4

2037.9

12115.
81

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 1g:1g (%)
-82.28

-71.50

-59.2

+4.59

-11.4

+10.1

-99.14

-46.96

Nga trajtimi i kombinuar FeCl3/Ca(OH)2 marrrim këto rezultate të rëndësishme: ulje e
+
NH4 79.07 %, 88.57%, 50%, 60% me 100mg, 150mg, 200mg, 250mg FeCl3 ;
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Tabela 4.5.2 Vlerat mesatare të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë para dhe
pas trajtimit me koagulantët FeCl3/Ca(OH)2 në sasinë 100mg:1g; 150mg:1g; 200mg:1g;
250mg:1g)
pH

Alk.
Total

NH4+
(mg/l)

(mg/l )

Para trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 100mg:1g
ClCOD SO42TSS
TDS
Cr.
(mg/l)
mg/l O
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
Total
2

H 2S

(mg/l)

E.Coli
(MPN)

(MPN)

(mg/l)

10.05

2010

16.25

14075.
88

10.375

2212.5

3.40

4260.2

+3.23

+10.0
7

-79.07

9.8

550

3.5

10.5

1200

0.4

611

1093.1
2

1613.2
5

18716.
75

St.
Fecal

15.88

422

1342

896

376.97

52.50

36.75

-96

95.89

127.5

348

221

120.7

0

0

-5.30

-100

-100

166.6

918

348

163.2

0

0

-2.04

-100

-100

204

1609

918

93.50

0

0

-100

-100

Pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 100 mg:1g
436

818.62

635

20981.
75

0.96

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 100 mg:1g (%)
-69.74

-28.64

-25.11

-60.64

+12.1
0

-93.91

-10.67

Para trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 150mg:1g
4963

400

781.4
3

331

43100

7.1

Pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 150 mg:1g
1772.5

304

777.7

166

25600

0.044

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 150 mg:1g (%)
88.57

+7.14

+118.
18

8.9

265

2

10.3

533

1

+15.73

+101.
13

-50

9.8

830

5

11

2150

2

+12.25

+159

64.28

-24

-0.47

-49.86

-38.51

99.38

Para trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 200mg:1g
460.8

96

417.6
7

141

13250

36.7

Pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 200 mg:1g
425.4

64

422.9

274

17280

4.4

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 200 mg:1g
-7.68

-33.33

+1.25

+94.33

+30.4
2

-88

(%)

Para trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 250mg:1g
2840

720

1255.
07

693

32800

17.1

Pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 250 mg:1g
2825

80

1220.
10

1206

28600

1.66

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me koaguluesit 250 mg:1g (%)
-60

-0.53

-88.88

-2.78

+74.03

-12.80

-90.30

-54.16

Reduktim të klorureve 69.74%, 64.28% me 100mg, 150mg FeCl3; ulje të COD 33.33%,
88.88% me 200mg, 250mg FeCl3; ulje të sulfateve 25.11% me 100mg FeCl3; ulje të TSS
60.64%, 94.33%, 74.03% me 100mg, 200mg, 250mg FeCl3; ulje të TDS 38.51% me
150mg FeCl3; ulje drastike e Cr 93.91%, 99.38%, 88%, 90.3% me 100mg, 150mg, 200mg,
250mg FeCl3; ulje e H2S 54.16% me 250mg FeCl3; ulje e koliformeve fekale nga 96 –
100% me të gjitha sasitë e FeCl3. Rritja më e ulët e pH 3.23% dhe alkalinitetit 10.07%
rezultojnë me 100mg FeCl3. Trajtimi i kombinuar FeCl3 - Ca(OH)2 jep rezultate optimale
për eleminimin e erës shqetësuese të shkarkimeve ujore të lëkurës, ndërsa për eleminimin e
ngjyrës nuk është efektiv. Rezultatet për treguesit dhe kombinimet e tjera paraqiten të plota
në Tabelën 4.5.2.
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Tabela 4.5.3 Rezultatet e parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë para dhe pas
trajtimit me kombinime të ndryshme të koagulantëve FeSO4/ FeCl3/Ca(OH)2 dhe Al(OH)3
pH

Alk.
Total

NH4+
(mg/l)

Cl(mg/l)

Para trajtimit me FeSO4 150mg
COD SO42TSS
TDS
mg/l O

(mg/l)

2

(mg/l )

10.3

1860

11.3

7100

10.7

3200

4

4260

2000

(mg/l)

(mg/l)

Cr.
Total

H 2S

(mg/l)

E.Coli
(MPN)

(MPN)

(mg/l)

1231.2

1170

33200

St.
Fecal

14

1802

918

542

8.8

816

6

2

54.72

99.34

99.63

192.9
5

1609

918

165.7
5

1

0

Pas trajtimit me FeSO4 150 mg
1600

1129.9

713

32700

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me FeSO4 150 mg (%)
+3.88

+72.0
4

-64.6

8.9

508

1.75

9.85

867.5

0.85

-40

-20

-8.23

39.06

1.50

37.14

Para trajtimit me FeSO4 /FeCl3/Ca(OH)2 100mg:50mg:1g
1668.5

296

276.7
3

326

12765

11.873
5

Pas trajtimit me FeSO4 / FeCl3/Ca(OH)2 100mg:50 mg:1g
1269.1

233.2

211.4

324

25100

0.6645

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me FeSO4 / FeCl3/Ca(OH)2 100mg:50 mg:1g (%)
+10.67

+70.7
6

-51.43

10.2

1410

14.33

10.63

1720

9.26

-23.94

-21.22

-23.6

-0.63

+96.6
3

-94.40

-14.10

-99.94

-100

1564

1023

603

1345.
27

3

1

Para trajtimit me Al(OH)3/Ca(OH)2 150mg:500mg
10531.
67

2453.3
3

1379.
89

1935

23091.
33

85.932

Pas trajtimit me Al(OH)3 /Ca(OH)2 150 mg:500mg
4946.3
3

1768

1393.
57

1183

7409

31.95

Ndryshimi i parametrave pas trajtimit me Al(OH)3 /Ca(OH)2 150 mg:500mg
4.22

+21.9
8

-35.38

-53

27.94

+
0.99

38.86

67.91

62.82

13.98

(%)
99.70

99.83

Rezultatet e trajtimit vetëm me 150mg FeSO4 janë:
ulje e NH4+ 64.6%; reduktim i klorureve 40%; ulje e TSS 39.6%; ulje e COD 20%; rënie e
Cr 37.14%; ulje e H2S 54.72%; ulje e koliformeve fekale 99.34- 99.63%; rritja e pH dhe
alkalinitetit 3.88%, 72.4%. Ky trajtim ka rezultat për eleminimin e erës së shkarkimeve
ujore të lëkurës, por jo në eleminimin e ngjyrës.
Rezultatet e trajtimit me FeSO4/ FeCl3/Ca(OH)2 100mg:50mg:1g janë:
ulje e NH4+ 51.43%; reduktim i klorureve 23.94%; ulje e sulfateve 23.6%; ulje e COD
21.22%; rënie e Cr 94.4%; ulje e H2S 14.10%; rritja e pH, alkalinitetit,TDS 10.67%,
70.76%, 96.63%; rënie totale e koliformeve fekale 99.94- 100%. Ky trajtim i kombinuar ka
rezultat të kënaqshëm për eleminimin e erës së shkarkimeve ujore të lëkurës, ndërsa për
eleminimin e ngjyrës nuk është shumë efikas.
Rezultatet e trajtimit me Al(OH)3 /Ca(OH)2 150 mg:500mg janë: ulje e NH4+ 35.38%;
reduktim i klorureve 53%; ulje e TSS 38.86%; ulje e COD 27.94%; rënie e Cr (62.82%);
ulje e H2S 13.98%; ulje e TDS 67.91%; ulje e koliformeve fekale 99.70- 99.83%; rritja e
pH dhe alkalinitetit 4.22%, 21.98%. Ky trajtim i kombinuar jep rezultat në eleminimin e
erës së shkarkimeve ujore të lëkurës, si dhe rezultat të kënaqshëm për eleminimin e
ngjyrës.
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KAPITULLI V
Analiza statistikore e të dhënave në studim
5.1 Metodologjia statistikore
Analiza statistikore e të dhënave u krye me anën e programit statistikor SPSS, version 20.
Në këtë studim tek parametrat e analizuar janë aplikuar këto lloj analizash statistikore:
1. Statistika deskriptive për llogaritjen e rezultateve të parametrave në termat e paraqitur
në Tabelën 5.2.1 dhe 5.3.1.
2. Testi i normalitetit Shapiro-Wilk për shpërndarjen e vlerave të variablave. ShapiroWilk është test parametrik që përdoret për shpërndarjen normale të të dhënave, zakonisht i
përshtatshëm për një numër të vogël mostrash (< 50 mostra), por mund të përdoret dhe për
numrin e mostrave deri në 2000. Në rastin tonë (N=50). Hipotezat janë:
Hipoteza H0: - Të dhënat i përkasin një shpërndarje normale.
Hipoteza H1: - Të dhënat i përkasin një shpërndarje jo normale.
Për pranimin ose jo të hipotezës H0, i referohemi vlerës p. Nëse vlera p > 0.05, të dhënat i
përkasin një shpërndarje normale, pranohet hipoteza H0, nëse p < 0.05, pranohet hipoteza
H1, pra kemi shpërndarje jo normale të të dhënave. Për paraqitjen grafike të shpërndarjes
normale janë përdorur dhe diagramat Q-Q. Nëse të dhënat janë të shpërndara normalisht,
treguesit e tyre pozicionohen afër vijës diagonale, në të kundërt ato qëndrojnë larg vijës në
mënyrë të dukshme jo-lineare, pra janë të shpërndara jo normalisht.
3. Testi ANOVA - One Way
Me ANOVA analizojmë dhe krahasojmë ndryshimin e rezultateve midis grupeve dhe
brenda grupit. Në këtë mënyrë gjejmë nëse variabli i pavarur (VP) ka një efekt të
rëndësishëm mbi variablin e varur (VV). Ky test përdoret për analizimin e të dhënave kur
kemi vetëm një variabël të pavarur, në rastin konkret shërben stacioni monitorues dhe
variabël i vazhduar janë parametrat e analizuar. Hipotezat janë:
Hipoteza H0: - Nuk ekziston ndryshim në vlerën mesatare të parametrave të analizuar
midis stacioneve monitoruese të përcaktuar.
Hipoteza H1: - Ekziston ndryshim në vlerat mesatare të parametrave të analizuar midis
stacioneve monitoruese të përcaktuar.
Për vlerësim përdoret vlera p - niveli i rëndësisë statistikore. Në rastin kur p > 0.05,
ndryshimi në rezultat nuk është statistikisht i rëndësishëm. Në rastin kur p < ose = 0.05,
kemi ndryshim statistikisht të rëndësishëm të rezultatit. Krahasimet e shumëfishta post hoc
-Tukey HSD janë raportuar për rezultate statistikisht të rëndësishme.
4. Korrelacioni linear dhe Analiza e Regresit të Shumëfishtë
janë aplikuar për vlerësimin e lidhjes midis variablave të vazhduar dhe atyre të pavarur.
Hipotezat janë:
Hipoteza H0: - Variablat janë të pavarur nga njëri-tjetri, pra nuk ekziston korrelacion
linear midis tyre.
Hipoteza H1: - Variablat janë të lidhur me njëri tjetrin në mënyrë lineare, pra ekziston
korrelacion linear midis tyre
Për vizualizimin e të dhënave dhe rezultateve janë përdorur diagramat e korrelacionit
linear 3-D.
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5. Testi ANOVA - Two Way
Ky test përdoret në analizimin e të dhënave për krahasimin e vlerave mesatare të një
variabli të vetëm të vazhduar në nivele të ndryshme të dy variablave të pavaruar. Ky
studim vlerëson diferencat statistikisht të rëndësishme për kombinime të ndryshme të
koagulantëve kimikë në sasi të ndryshme. Hipotezat që përdoren dhe niveli i rëndësisë
statistikore janë të njëjtë me ANOVA - One Way, plus termin e bashkëveprimit që
përfaqëson efektin e kombinuar të variablave të pavarur.
6. t-testi (paired t-test)
Analiza statistikore sipas t-testit, bazohet në krahasimin e vlerave mesatare për çdo çift
mostrash që kanë lidhje midis tyre për një parametër të caktuar. Në këtë studim vlerësohet
ndryshimi në vlerat mesatare të parametrave para dhe pas trajtimit me koagulantë të
ndryshëm kimikë në sasi të ndryshme. Një diferencë konsiderohet statistikisht e
rëndësishme kur niveli i rëndësisë statistikore është më i vogël sesa 5% (p < 0.05).
5.2 Analiza statistikore e parametrave fiziko-kimikë dhe bakteriologjikë të ujërave
industrialë të lëkurës
Tabela 5.2.1 Statistika përshkruese e parametrave fiziko-kimikë dhe bakteriologjikë të
shkarkimeve ujore industriale të përpunimit të lëkurës
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Mean........vlera mesatare
SEM........gabimi standart i mesatares
SD……… devijimi standart

K+ ……… kufiri i sipërm i CI

Min……vlera minimale

IQR……… intervali ndërkuartil = Q3(75%)- Q1(25%)

Max……vlera maksimale

Varianca……… tregues i shpërndarjes

CI……… intervali i besueshmërisë 95%

Median………tregues pozicioni

K- ……… kufiri i poshtëm i CI

Vlera-p………niveli i rëndësisë statistikore

5.2.1 Shpërndarja e parametrave të ujërave
 Shpërndarja e temperaturës

p =0.559

p =0.314

Figura 5.2.1.1 Shpërndarja normale e temperaturës në stacionet 1dhe 2
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Figura 5.2.1.2 Boxplotet e temperaturës në stacionet monitoruese
Në studim përdoren dhe boxplotet si përmbledhje e 5 elementëve statistikorë (minimum,
kuartil Q1, median, kuartil Q3, maksimum) për krahasimin dhe paraqitjen grafike të të
dhënave midis grupeve të ndryshme.
Diagrama për temperaturën tregon shpërndarje normale të vlerave për 4 stacionet
monitoruese sipas testit të normalitetit Shapiro-Wilk, se në të gjitha rastet rezulton vlera p
> 0.05. Rezultatet e ANOVA- One Way tregojnë një ndryshim statistikor jo të rëndësishëm
për vlerat e temperaturës midis stacioneve në nivelin p > 0.05, F(3, 196) = 1.352 , p =
0.259. Ndryshimi jo i madh i temperaturës së shkarkimeve ujore të lëkurës shpjegohet me
largësinë e shkarkimit të tyre nga fabrika e përpunimit, ndërsa në Stacionin 2 ato
bashkohen me ujërat e lumit. Testi Tukey HSD në këtë rast nuk raportohet se nuk kemi
diferenca të rëndësishme statistikore. Për shpërndarjen e vlerave të temperaturës në
Stacionin 3 dhe 4 (shih Shtojca B)
 Shpërndarja e pH
Diagramat e shpërndarjes së vlerave të pH tregojnë një shpërndarje jo normale për
Stacionin 1, p = 0.002, Stacioni 2, p = 0.005 dhe Stacioni 4, p < 0.001. Shpërndarja e
vlerave të pH në këto stacione nuk plotëson kriterin p > 0.05. Ndryshim ka në Stacionin 3
ku vlerat e pH i binden një shpërndarje normale p = 0.076. Ky fakt tregon një gjendje më
të stabilizuar të pH në këtë stacion krahasuar me stacionet e tjera që karakterizohen nga
fluktacione të mëdha të vlerave të pH. Kjo shpjegohet me pH e ndryshueshëm të
shkarkimeve ujore të lëkurës të cilat derivojnë nga faza të ndryshme të procesit përpunues,
duke patur efekt të rëndësishëm në ndryshimin e pH të mjediseve ujore pritëse. Analiza
ANOVA-One Way tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të pH
ndërmjet 4 stacioneve në nivelin p < 0.05: F(3, 196) = 117.26, p < 0.001. Krahasimet post
hoc duke përdorur testin Tukey HSD treguan se vlerat mes. të pH në Stacionin 1 (M =
9.58, SD = 0.756) kanë ndryshim të rëndësishëm me vlerat e pH në Stacionin 2 (M = 8.69,
SD = 0.483), Stacionin 3 (M = 7.88, SD = 0.228) dhe Stacionin 4 (M = 8.078, SD = 0.371).
Megjithatë vlerat e pH në Stacionet 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm. Kjo
shpjegon aktivitetin antropogjenik më të ulët në këto stacione. Këto diferenca shfaqen
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qartë dhe me anë të boxploteve në Fig. 5.2.1.4. Për shpërndarjen e vlerave të pH në
Stacionet 2 dhe 4 (shih Shtojca B)

p =0.002

p =0.076

Figura 5.2.1.3 Shpërndarja e vlerave të pH në stacionet 1dhe 3

Figura 5.2.1.4 Boxplotet e pH sipas stacioneve monitoruese
 Shpërndarja e Alkalinitetit total
Vlerat e alkalinitetit total sikurse pH shfaqin shpërndarje jo normale për Stacionin1, p <
0.001, Stacionin 2, p < 0.001 dhe Stacionin 4, p < 0.001. Shpërndarja e vlerave të pH në
këto stacione nuk plotëson kriterin p > 0.05. Ndryshim ka në Stacionin 3 ku vlerat e
alkalinitetit i binden një shpërndarje normale p = 0.255. Kjo konfirmon edhe një herë
lidhjen e ngushtë midis pH dhe alkalinitetit për të shpjeguar arsyet e kësaj shpërndarje që
janë të njëjta me arsyetimin për pH. Analiza ANOVA-One Way tregon një ndryshim
statistikor të rëndësishëm të vlerave të alkalinitetit në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4
stacioneve, F(3, 196) = 63.393, p < 0.001. Krahasimet post hoc me testin Tukey HSD
treguan se vlerat mes. të alkalinitetit në Stacionin1 (M = 1224.10, SD = 732.2) kanë
ndryshim të rëndësishëm me vlerat e alkalinitetit në Stacionin 2 (M = 509.52, SD =
359.12), Stacionin 3 (M = 234.76, SD = 35.70) dhe Stacionin 4 (M = 264.06, SD = 58.80).
Vlerat e alkalinitetit në Stacionin 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm. Kjo
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shpjegohet me impaktin jo të rëndësishëm të shkarkimeve industriale të lëkurës në këto
stacione. Për shpërndarjen e vlerave të alkalinitetit në Stacionin 2 dhe 4 ( shih Shtojca B)

p =0.255

p <0.001

Figura 5.2.1.5 Shpërndarja e vlerave të Alkalinitetit total në stacionet 1dhe 3

Figura 5.2.1.6 Boxplotet e Alkalinitetit total sipas stacioneve monitoruese
 Shpërndarja e joneve amonium (NH4+)
Shpërndarja jo normale e joneve amonium tregohet qartë nëpërmjet diagramave Q-Q dhe
elementëve statistikorë të boxploteve për 4 stacionet p< 0.001, pra nuk plotësohet kriteri p
> 0.05. Vlerat jo normale të joneve NH4+ në Stacionin 1 dhe 2, janë rezultat i përbërjes
komplekse të shkarkimeve ujore të lëkurës me sasi të madhe të lëndëve organike dhe
kimikateve të përdorura në proces. Burimi i joneve NH4+ në nivele më të ulëta në Stacionin
3 dhe 4, i detyrohet shkarkimeve të ndryshme urbane dhe ujërave të zeza që derdhen direkt
në ujin e lumit, gjithashtu dhe shkarkimet jo të rregullta të fabrikës së lëkurës në Stacionin
4, Vodicë. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të joneve
NH4+ në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 49.93 , p < 0.001. Testimet
Tukey HSD treguan se vlerat mes. të joneve NH4+ në Stacionin 1 (M = 8.106, SD = 7.08)
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kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me jonet NH4+ në Stacionin 2 (M = 2.265, SD =
2.03), Stacionin 3 (M = 0.285, SD = 0.575) dhe Stacionin 4 (M = 0.273, SD = 0.464).
Vlerat mes. të joneve NH4+ në Stacionin 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm si
pasojë e ndotjes antropogjenike në nivel më të ulët dhe nga burime të ndryshme. Për
shpërndarjen jo normale e joneve NH4+ në Stacionin 2 dhe 4 (shih Shtojca B).

p <0.001

p <0.001

Figura 5.2.1.7 Shpërndarja jo normale e joneve amonium në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.8 Boxplotet e joneve amonium në 4 stacionet
 Shpërndarja e klorureve (Cl-)
Shpërndarja jo normale e klorureve p < 0.001 në Stacionin 1 shpjegohet me fluktacionet e
mëdha në nivelet e klorureve në shkarkimet industriale të lëkurës. Ato gjenerohen si
mbetje të kripërave të ndryshme dhe acideve nga faza të ndryshme të procesit përpunues,
prandaj dhe sasia e tyre në destinacionet e fundit paraqitet shumë e ndryshme. E njëjta gjë
thuhet për shpërndarjen jo normale të klorureve p < 0.001 në Stacionin 2, vetëm se këtu
intervali i vlerave është më i vogël. Kjo shpjegohet me hollimin e derdhjeve industriale të
lëkurës gjatë përzierjes me ujërat e lumit, duke ulur dhe përqendrimin e klorureve.
Shpërndarja jo normale dhe vlerat më të ulëta në Stacionin 3 dhe 4 shpjegohet me burimet
e ndryshme ndotëse antropogjenike, në sasi më të ulët si rezultat dhe i vetisë vetë-pastruese
të ujërave të rrjedhshëm. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të
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vlerave të klorureve në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 25.204, p <
0.001. Testimet Tukey HSD treguan se vlerat e klorureve në Stacionin 1 (M = 5632.94, SD
= 7524.22) kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me kloruret në Stacionin 2 (M =
684.45 , SD = 1013.57), Stacionin 3 (M = 25.09, SD = 8.806) dhe Stacionin 4 (M =
102.02, SD = 303.38). Vlerat e klorureve në Stacionin 2, 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të
rëndësishëm statistikor midis tyre. Shpërndarja jo normale e joneve klorure në Stacionin 3
dhe 4 ( shih Shtojca B).

p <0.001

p <0.001

Figura 5.2.1.9 Shpërndarja jo normale e klorureve në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.10 Boxplotet e klorureve sipas stacioneve monitoruese
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 Shpërndarja e vlerave COD

p <0.001

p <0.001

Figura 5.2.1.11 Shpërndarja jo normale e COD në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.12 Diagrama statistikore e COD paraqitur me boxplote
Shpërndarja jo normale e vlerave të COD p < 0.001 të shkarkimeve ujore të lëkurës lidhet
me luhatjet e mëdha në vlerat COD. Kjo shpjegohet me faktin se lënda organike e ka
origjinën kryesisht nga proceset përgatitore për regjien e lëkurës, ndërkohë që mostrat e
marra reflektojnë ngarkesën organike të derdhjeve në faza të ndryshme të përpunimit të
lëkurës. Shpërndarje jo normale të vlerave COD p < 0.001 ka dhe Stacioni 2 për të njëjtat
arsye, ndërkohë që diferencat midis vlerave janë më vogla, si pasojë e hollimit të
shkarkimeve ujore industriale me ujërat e lumit, gjë që sjell uljen e nivelit të COD dhe
ndotësve të tjerë. Jo normale paraqitet shpërndarja e COD dhe në Stacionin 3 dhe 4, p <
0.001, si pasojë e ndotjeve të ndryshme antropogjenike në nivel më të ulët. ANOVA tregon
një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të COD në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4
stacioneve, F(3, 196) = 31.47, p <0.001. Testi Tukey HSD tregon se vlerat e COD në
Stacionin 1 (M = 691.94, SD = 791.38) kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me vlerat
COD në Stacionin 2 (M = 153 , SD = 126.45), Stacionin 3 (M = 15.42, SD = 8.79) dhe
Stacionin 4 (M = 32.43, SD = 45.74). Vlerat e COD në Stacionin 2, 3 dhe 4 nuk kanë
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ndryshim të rëndësishëm statistikor midis tyre. Shpërndarja jo normale e COD në
Stacionin 3 dhe 4 paraqitet në (shih Shtojca B).
 Shpërndarja e sulfateve (SO42-)

p<0.001

p<0.001

Figura 5.2.1.13 Shpërndarja jo normale e sulfateve në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.14 Diagrama statistikore e sulfateve paraqitur me boxplote
Shpërndarja jo normale e vlerave të sulfateve p < 0.001 në 2 stacionet e para shpjegohet
me nivelet e larta të tyre në shkarkimet ujore të lëkurës që gjenerohen nga faza të
ndryshme të procesit. Shpërndarja jo normale e sulfateve në Stacionin 4 p < 0.001 lidhet
me luhatjet e vlerave të sulfateve që burojnë nga shkarkimet jo periodike të lëkurës në
Vodicë. Përsa i takon Stacionit 3, vlera p < 0.001 e shpërndarjes jo normale të sulfateve
lidhet me fluktacionet e sulfateve si rezultat i aktiviteteve të ndryshme antropogjenike në
këtë zonë. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të sulfateve
në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 40.52, p < 0.001.Testi Tukey HSD
tregon se vlerat e sulfateve në Stacionin 1 (M = 743.66, SD = 709.62) kanë ndryshim të
rëndësishëm statistikor me sulfatet në Stacionin 2 (M = 170.11, SD = 277.82), Stacionin 3
(M = 10.19, SD = 9.12) dhe Stacionin 4 (M = 31.83, SD = 52.54). Vlerat e sulfateve në
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Stacionin 2, 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor midis tyre. Për
shpërndarjen jo normale të sulfateve në Stacionin 3 dhe 4 ( shih Shtojca B).
 Shpërndarja e lëndëve të ngurta pezull (TSS)

p<0.001
p<0.001

Figura 5.2.1.15 Shpërndarja jo normale e lëndëve suspensë (TSS) në stacionet 1dhe 3

Figura 5.2.1.16 Boxplotet e TSS në 4 stacionet monitoruese
Boxplotet dhe diagramat e TSS tregojnë në mënyrë të dukshme shpërndarjen jo normale të
vlerave në të 4 stacionet p < 0.001. Këto materiale të patretshme janë pjesë përbërëse e
shkarkimeve ujore të lëkurës (Stacioni 1), duke përfshirë grimca të imëta të lëndës së parë,
mbetjet e kimikateve dhe lëndëve të ndryshme të përdorura në proces. Në Stacionin 2,
vlerat e TSS ruajnë një nivel të qëndrueshëm dhe pse ujërat industrialë hollohen nga
bashkimi me ujërat e lumit Osum, niveli i TSS nuk pëson rënie të ndjeshme nga sedimentet
dhe materialet e ngurta në lumë. Në stacionet 3 dhe 4, niveli i TSS luhatet dhe pëson
ngritje të rëndësishme në kohën me reshje. Në këto stacione niveli i TSS ndikohet nga
dukuria e erozionit të shtratit të pasistemuar të lumit Osum, shkarkimet e pakontrolluara të
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mbetjeve inerte, organike, baltë, etj. ANOVA tregon një ndryshim statistikor jo të
rëndësishëm të vlerave të TSS në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) =
1.292, p = 0.278. Rezultatet e testit Tukey HSD nuk raportohen për ndryshime jo të
rëndësishme. Për shpërndarjen jo normale të TSS në Stacionin 2 dhe 4 (shih Shtojca B).
 Shpërndarja e lëndëve të ngurta të tretura (TDS)

p<0.001

p<0.001

Figura 5.2.1.17 Shpërndarja jo normale e lëndëve të ngurta të tretura në stacionet 1dhe 3

Figura 5.2.1.18 Boxplotet statistikore të TDS në 4 stacionet monitoruese
Lëndët e ngurta të tretshme kanë shpërndarje jo normale p < 0.001 në të 4 stacionet. Niveli
i lartë i TDS në Stacionin 1 dhe 2 vjen si pasojë e sasisë së madhe të lëndëve të tretura në
shkarkimet e lëkurës si kimikatet, lëndët organike, yndyrnat,etj. Në Stacionin 3 dhe 4,
niveli i TDS është më i ulët dhe luhatet sipas burimeve të ndotjes, shkarkimeve urbane,
ujërat e zeza, etj. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të
TDS në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 54.96, p < 0.001.Testi Tukey
HSD tregon se vlerat e TDS në Stacionin 1 (M = 16595.11, SD = 12357.1) kanë ndryshim
të rëndësishëm statistikor me TDS në Stacionin 2 (M = 4702.97 , SD = 7509.5), Stacionin
3 (M = 186.84, SD = 677.28) dhe Stacionin 4 (M = 627.11, SD = 1894.62). Vlerat e TDS
në Stacionin 2 kanë ndryshim të rëndësishëm me Stacionin 3 dhe 4. Nuk kanë ndryshim të
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rëndësishëm statistikor midis tyre Stacioni 3 dhe 4. Për shpërndarjen jo normale të TDS në
Stacionin 2 dhe 4 (shih Shtojca B).
 Shpërndarja e kromit total (Cr)

p<0.001

p<0.001

Figura 5.2.1.19 Shpërndarja jo normale e kromit total në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.20 Boxplotet e Cr. Total në 4 stacionet monitoruese
Shpërndarja jo normale e Cr p < 0.001 në të 4 stacionet dallohet qartë nëpërmjet
boxploteve dhe diagramave. Niveli i lartë i Cr në shkarkimet ujore të lëkurës gjendet
kryesisht nga procesi i regjjes, në të cilin kripërat e kromit luajnë rolin kryesor për
transformimin përfundimtar të lëkurës. Në Stacionin 2 niveli i Cr ulet si rrjedhim i hollimit
të shkarkimeve të lëkurës nga ujërat e lumit dhe depozitimit të një sasie të rëndësishme të
Cr në shtresat e sedimentit në lumë. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të
rëndësishëm të vlerave të Cr në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 18.24,
p < 0.001. Testi Tukey HSD tregon se vlerat e Cr në Stacionin 1 (M = 23.79, SD = 38.21)
kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me Cr në Stacionin 2 (M = 1.47 , SD = 5.81),
Stacionin 3 (M = 0.0007, SD = 0.0032) dhe Stacionin 4 (M = 0.0017, SD = 0.0038). Vlerat
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e Cr në Stacionin 2, 3 dhe 4 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor midis tyre. Për
shpërndarjen jo normale të Cr në Stacionin 3 dhe 4 (shih Shtojca B).
 Shpërndarja e vlerave H2S (sulfuret)

p<0.001

p<0.001

Figura 5.2.1.21 Shpërndarja jo normale e H2S (sulfuret) në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.22 Boxplotet e H2S (sulfuret) sipas stacioneve monitoruese
Boxplotet dhe diagramat e mësipërme paraqesin shpërndarjen jo normale të H2S p < 0.001
në të 4 stacionet. Nivelet e larta të sulfureve në shkarkimet ujore të lëkurës derivojnë
kryesisht nga depilimi me përdorimin e Na2S dhe NaHS. Në Stacionin 2 niveli i sulfureve
pëson ulje si rrjedhim i hollimit të shkarkimeve të lëkurës nga ujërat e lumit, por ka dhe
luhatje në ngritje me uljen e pH, ose me rritjen e kushteve anaerobike ndodh konvertimi i
sulfateve në sulfure. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të
sulfureve në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve, F(3, 196) = 20.79, p <0.001. Testi
Tukey HSD tregon se vlerat e sulfureve në Stacionin 1 (M = 442.6, SD = 634.1) kanë
ndryshim të rëndësishëm statistikor me sulfuret në Stacionin 2 (M = 180.24 , SD = 72.8),
Stacionin 3 (M = 2.04, SD = 12.21) dhe Stacionin 4 (M = 11.12, SD = 30.74). Vlerat e
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sulfureve në Stacionin 2 kanë ndryshim të rëndësishëm me Stacionin 3 dhe 4. Këta të
fundit nuk kanë ndryshim të rëndësishëm midis tyre. Për shpërndarjen jo normale të
sulfureve në Stacionin 3 dhe 4 ( shih Shtojca B).
 Shpërndarja e vlerave E.Coli & St.Faecalis

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Figura 5.2.1.23 Shpërndarja jo normale e E.Coli dhe St.Faecalis në stacionet 1dhe 2

Figura 5.2.1.24 Diagrama statistikore e E.Coli dhe St.Faecalis me anë të boxploteve
E.Coli dhe St.Faecalis i nënshtrohen shpërndarjes jo normale p < 0.001 në të 4 stacionet.
Përfaqësimi i boxploteve të tyre në Stacionin1 me një vijë tregon një gjendje stabël të
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niveleve të larta të numrit të tyre. Në Stacionin 2 numri i M.O. fekalë pëson ulje si
rrjedhim i hollimit të shkarkimeve të lëkurës nga ujërat e lumit dhe përfaqësohet nga një
interval më i gjerë vlerash. Në stacionet 3 dhe 4, numri i M.O. fekalë varion sipas
burimeve të ndotjeve të ndryshme dhe në kohë të ndryshme. ANOVA tregon një ndryshim
statistikor të rëndësishëm të vlerave të E.Coli në nivelin p < 0.05 ndërmjet 4 stacioneve,
F(3,196) = 26.06, p < 0.001dhe St.Faecalis, F(3, 196) = 28.295, p <0.001. Testi Tukey
HSD tregon se vlerat e E.Coli në Stacionin 1 (M = 1457, SD = 362) dhe Stacionin 2 (M =
1305 , SD = 346) kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me ato në Stacionin 3 (M = 903
, SD = 309) dhe Stacionin 4 (M = 1033, SD = 374). Testi Tukey HSD tregon se vlerat e
St.Faecalis në Stacionin 1 (M = 865, SD = 294) dhe St.2 (M = 739, SD = 240) kanë
ndryshim të rëndësishëm statistikor me ato në Stacionin 3 (M = 461 , SD = 198) dhe
Stacionin 4 (M = 539, SD = 240). Vlerat e bakterieve fekale në Stacionin 1 dhe 2 nuk kanë
ndryshim të rëndësishëm, sikurse midis vlerave të tyre në Stacionin 3 dhe 4 nuk ekzistojnë
ndryshime të rëndësishme. Për shpërndarjen jo normale të mikro-organizmave fekalë në
Stacionin 3 dhe 4 ( shih Shtojca B).
5.3 Analiza statistikore e parametrave të mikroklimës dhe emisioneve të gazeve në
ambientin e punës
Tabela 5.3.1 Statistika përshkruese e parametrave të mikroklimës dhe emisioneve të
gazeve në ambientin e punës gjatë përpunimit të lëkurës
Viti

Varia
bli

Mean

SEM

SD

Min

Max

Varia
nca

2013

Temp

22.84

0.707

3.082

18.00

29.50

9.50

2014

(℃)

17.53

1.491

5.376

10.00

25.00

28.903

14.289

14.56

1.186

2.905

11.60

18.80

8.443

72.94

0.992

4.326

62.00

78.00

66.96

1.736

6.261

57.00

62.23

3.529

8.644

228.6
92
123.3
90
174.4
91
0.432

2015
2013
2014

RH
(%)

2015

CI 95%
KK+
21.35
24.327

Median

IQR

Vlera

22.50

4.50

0.637

20.787

18.30

11.1

0.252

11.517

17.615

13.85

5.63

0.462

18.719

70.862

75.032

74.00

6.00

0.071

80.00

39.199

63.178

70.745

65.40

6.30

0.139

52.00

73.40

74.727

53.161

71.305

60.00

17.3

0.326

996.8
46
444.8
91
427.4
14
1.883

1830.
00
915.0
0
366.0
0
0.35

5490.
00
2745.
00
1280.
00
8.40

99370
2.842
19792
8.577
18268
3.067
3.547

3054.3
24
1575.2
31
344.12
2
1.266

4015.2
54
2112.9
22
1241.2
10
3.081

3294.00

0.359

1.40

1281
.00
366.
00
914.
00
2.80

p

2013

NH3

3534.
78
1844.
076
792.6
6
2.173

2014

(mg/m3)

2.853

0.399

1.442

1.40

7.00

2.079

1.982

3.725

2.80

1.40

0.003

1.458

0.366

0.896

0.35

2.80

0.804

0.517

2.399

1.40

1.66

0.844

2013

CO2
(mg/m3)

2014
2015

2015

1830.00
732.00

0.129
0.133
0.001

2013

H 2S

2.611

0.951

4.145

0.14

14.10

17.181

0.613

4.609

1.41

0.99

0.001

2014

(mg/m3)

1.333

0.289

1.042

0.14

4.23

1.087

0.703

1.963

1.41

1.06

0.003

1.174

0.386

0.947

0.14

2.82

0.897

0.179

2.168

1.055

1.30

0.453

2015
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5.3.1 Shpërndarja e parametrave të ajrit
 Shpërndarja e temperaturës
Shpërndarja normale e vlerave të temperatures për 3 vitet p > 0.05 në studim tregon për një
gjendje të stabilizuar të këtij parametri të mikroklimës në ambientin e punës. Për vitin
2013, p = 0.637; për 2014, p = 0.252; për 2015, p = 0.462. ANOVA tregon një ndryshim
statistikor të rëndësishëm të vlerave të temperaturës në nivelin p < 0.05 për 3 vjet, F( 2, 35)
= 12.7, p < 0.001.Testi Tukey HSD tregon se vlerat e temperaturës për vitin 2013 (M =
22.84, SD = 3.082) kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me ato për vitin 2014 (M =
17.53 , SD = 5.376) dhe 2015 (M = 14.56, SD = 2.905). Vlerat e temperaturës midis vitit
2014 dhe 2015 nuk kanë ndryshim të rëndësishëm. Kjo shpjegohet me instalimin dhe
përdorimin e rregullt të sistemit të ventilimit në ambientin e punës.

p=0.637

p=0.252

p=0.462

Figura 5.3.1.1 Shpërndarja normale e vlerave të temperaturës për 3 vjet studimi

Figura 5.3.1.2 Boxplotet e temperaturës për vitet në studim
 Shpërndarja e lagështisë relative të ajrit (RH %)
Shpërndarja normale e vlerave të lagështisë relative për 3 vitet në studim tregon për një
gjendje të stabilizuar të këtij parametri të mikroklimës në ambientin e punës, pavarësisht
kushteve klimatike. Për vitin 2013, p = 0.071; për 2014, p = 0.139; për 2015, p = 0.326. Në
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të 3 rastet plotësohet kriteri p > 0.05. ANOVA tregon një ndryshim statistikor të
rëndësishëm të vlerave të lagështisë në nivelin p < 0.05 për 3 vjet, F(2,35) = 9.234, p
=0.001.Testi Tukey HSD tregon se vlerat e lagështisë për vitin 2013 (M = 72.94, SD =
4.326) kanë ndryshim të rëndësishëm statistikor me ato për vitin 2014 (M = 66.96 , SD =
6.261) dhe 2015 (M = 62.23, SD = 8.644). Vlerat e lagështisë midis vitit 2014 dhe 2015
nuk kanë ndryshim të rëndësishëm. Kjo shpjegohet me përdorimin e rregullt të sistemit të
ventilimit artificial dhe atij natyral në ambientin e punës.

p=0.071

p=0.139

p= 0.326

Figura 5.25 Shpërndarja normale e vlerave të lagështisë relative gjatë 3 viteve në studim

Figura 5.3.1.3 Diagrama statistikore e lagështisë relative për 3 vjet studimi
 Shpërndarja e vlerave CO2
Shpërndarja normale e vlerave të CO2 për 3 vitet në studim tregon për një gjendje të
stabilizuar të këtij parametri të mikroklimës në ambientin e punës, pavarësisht faktorëve të
tillë, si avujt dhe emisionet e gazeve që çlirohen gjatë procesit të punës. Për vitin 2013, p =
0.359; për 2014, p = 0.129; për 2015, p = 0.133. Në të 3 rastet plotësohet kriteri p > 0.05.
ANOVA tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të vlerave të CO2 në nivelin p <
0.05 për 3 vitet në studim F(2,35) = 35.873, p < 0.001.Testi Tukey HSD tregon se vlerat e
CO2 ndërmjet 3 viteve kanë ndryshim të rëndësishëm; viti 2013 (M = 3534.78, SD =
98

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
996.85) ka ndryshim të rëndësishëm statistikor me vitin 2014 (M = 1844.08, SD = 444.9)
dhe 2015 (M = 792.66, SD = 427.414). Për vitin 2013 kjo diferencë lidhet me mungesën e
ventilimit lokal në ambientin e punës. Diferencat midis vitit 2014 dhe 2015 shpjegohen me
përdorimin jo sistematik të ventilimit lokal në ambientin e punës për shpërndarjen e gazeve
që rezultojnë nga procesi i punës.

p=0.129

p=0.359

p=0.133

Figura 5.3.1.4 Shpërndarja normale e vlerave të CO2 në ambientin e punës për 3 vjet
studimi

Figura 5.3.1.5 Boxplotet e CO2 në ambientin e punës
 Shpërndarja e vlerave NH3
Shpërndarja jo normale e vlerave të NH3 për vitin 2013, p = 0.001 dhe vitin 2014, p =
0.003 tregon një gjendje jo stabël të emisioneve të këtij gazi si rezultat i procesit industrial.
Emisionet e NH3 janë evidente në faza të caktuara të procesit, prandaj dhe gjatë matjeve
janë kapur nivele të ndryshme të NH3. Në të 2 rastet nuk plotësohet kriteri p > 0.05. Për
vitin 2015, p = 0.844 tregon shpërndarje normale të vlerave të NH3. Kjo mund të ketë
lidhje me numrin e matjeve për emisionet e NH3 që nuk përfaqësojnë vlerat vjetore (deri në
Maj 2015). ANOVA tregon një ndryshim jo të rëndësishëm të vlerave të NH3 në nivelin p
< 0.05 për 3 vitet në studim F(2, 35) = 1.61, p = 0.214. Kjo shpjegohet me rutinën e njëjtë
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të procesit të punës si dhe procedurën e njëjtë për matjet e kryera. Testi Tukey HSD nuk
raportohet për ndryshime jo të rëndësishme.

p=0.001

p=0.003

p=0.844

Figura 5.3.1.6 Shpërndarja e vlerave të NH3 në ambientin e punës gjatë 3 viteve në studim

Figura 5.3.1.7 Boxplotet e NH3 në ambientin e punës
 Shpërndarja e vlerave H2S
Shpërndarja jo normale e vlerave të H2S për vitin 2013, p = 0.001 dhe vitin 2014, p =
0.003 tregon një gjendje jo të stabilizuar të emisioneve të këtij gazi për të njëjtat arsye që
vlejnë dhe për NH3. Emisionet e H2S janë të ndryshme në faza të caktuara të procesit,
prandaj dhe gjatë matjeve janë kapur nivele të ndryshme të H2S. Në të 2 rastet nuk
plotësohet kriteri p > 0.05. Për vitin 2015, p = 0.453 tregon shpërndarje normale të vlerave
të H2S. Kjo mund të ketë lidhje me numrin e kufizuar të matjeve për emisionet e H2S që
nuk përfaqësojnë vlerat vjetore (deri në Maj 2015). ANOVA tregon një ndryshim jo të
rëndësishëm të vlerave të H2S në nivelin p < 0.05 për 3 vitet në studim F(2, 35) = 0.903, p
= 0.414. Kjo shpjegohet me rutinën e njëjtë të procesit të punës si dhe procedurën e njëjtë
për matjet e kryera. Testi Tukey HSD nuk raportohet për ndryshime jo të rëndësishme.
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p=0.453

p=0.001

p=0.003

Figura 5.3.1.8 Shpërndarja e vlerave të H2S në ambientin e punës gjatë 3 viteve në
studim

Figura 5.3.1.9 Diagrama statistikore e H2S me boxplote në ambientin e punës

5.4 Korrelacioni linear dhe regresi i shumëfishtë
Koeficienti i korrelacionit Pearson (parametrik) dhe Spearman (jo parametrik) është testi
statistikor që vlerëson lidhjen statistikore ndërmjet dy variablave të vazhduar.
Përcaktimi i shkallës së korrelacionit
1. Perfekt: Nëse vlera është ± 1, ekziston një lidhje perfekte: nëse një variabël rritet,
variabli tjetër tenton të rritet gjithashtu (pozitiv) ose të ulet (negativ).
2. Shkallë e lartë: Nëse vlerat e koeficientit shtrihen midis ± 0.80 dhe ± 1, atëherë ekziston
një lidhje shumë e fortë. Nëse vlerat e koeficientit shtrihen midis ± 0.60 dhe ± 0.79,
ekziston një lidhje e fortë.
3. Shkallë mesatare: Nëse vlerat e koeficientit shtrihen midis ± 0.40 dhe ± 0.59,
ekziston një lidhje mesatare.
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4. Shkallë e ulët: Nëse vlerat e koeficientit shtrihen midis ± 0.20 dhe ± 0.39, vlerësohet si
një lidhje e dobët. Nëse vlerat e koeficientit shtrihen midis ± 0.00 dhe ± 0.19, ekziston një
lidhje shumë e dobët.
5. S’ka korrelacion: Vlera 0.
Megjithatë korrelacionet janë të kufizuar në lidhjet lineare midis variablave. Dhe pse
koeficienti i korrelacionit është 0, mund të ekzistojë një lidhje jo-lineare.
Regresi linear është ndër analizat bazë më të rëndësishme parashikuese. Vlerësimi me anë
të regresit përdoret për përshkrimin e të dhënave dhe shpjegon lidhjen midis një variabli të
varur dhe një ose më shumë variablave të pavarur.
Të gjitha modelet e përgjithshme lineare, paraqiten në formën e përgjithshme sipas
këtij relacioni:
Rezultatii = (modeli) + gabimii
Kur aplikojmë ekuacionin e regresit të shumëfishtë, ky model merr formën e mëposhtme:
yi = (b0 +b1x1i + b2x2i + .... bnxni) + ℇi
Në analizën e regresit të shumëfishtë:
vlera R→ përfaqëson koeficientin e korrelacionit të shumëfishtë
vlera R²→ quhet koeficienti i përcaktimit, që tregon pjesën e variancës në variablin e varur
që shpjegohet nga variablat e pavarur
vlera R² e përshtatur → përdoret për raportimin dhe interpretimin me saktësi të modelit në
tërësi
5.4.1 Korrelacioni dhe regresi i shumëfishtë linear për variablat e Stacionit 1

Figura 5.4.1.1 Korrelacioni linear midis pH, Alkalinitetit, jonet NH4+
Paraqitja grafike e korrelacionit linear midis pH, Alkalinitetit, NH4+, paraqet një lidhje në
shkallë mesatare midis tyre R2 = 0.485. Ky rezultat konfirmon pritshmërinë tonë në
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kuptimin fizik përsa i përket lidhjes së ndërsjellë që ekziston midis parametrave të
mësipërm të analizuar.
Regresi i shumëfishtë përcakton përshtatjen e plotë të modelit si dhe kontributin relativ të
secilit nga parashikuesit në variancën e plotë të shpjeguar. Koeficientët e regresit japin
informacionin e nevojshëm për të parashikuar variablin e varur nga variablat e pavarur si
dhe përcaktimin e rëndësisë statistikore të modelit. Përcaktojmë regresin midis pH (VV)
dhe Alkalinitetit, NH4+ (parashikuesit): R = 0.707 tregon një nivel të mirë të parashikimit.
Vlera R² = 0.499, tregon që variablat e pavarur Alkaliniteti, NH4+ në model shpjegojnë
49.9 % të variancës së pH. Nga ANOVA, F(2,47) = 23.451, p < 0.001 në nivelin p < 0.05,
pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Për ndërtimin e ekuacionit të regresit
bazohemi në koeficientët jo standardë (ß), të cilët përfaqësojnë vlerat për parashikimin e
variablit të varur nga variabli i pavarur, duke i mbajtur variablat e tjerë konstantë. Forma e
përgjithshme e ekuacionit të regresit për pH - Alkalinitet - NH4+ është:
pH (parashikuar) = 8.722 + 0.01(alk. total) + 0.02 (NH4+)
Ky ekuacion sjell një analizë në tërësinë e parashikimit, por nuk jep informacion për
parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të regresit: Alkaliniteti →është
parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.697, R² = 0.485 dhe llogarit 48.5
% të variancës nga ky variabël i pavarur. Sipas ANOVA-s, F(1,48) = 45.265, p < 0.001 në
nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Koeficientët (ß)
ndryshojnë në varësi të parashikuesve që janë përfshirë në model. Modeli i ekuacionit të
regresit për parashikuesin më të mirë është:
pH (parashikuar) = 8.699 + 0.01(alk. total)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të alkalinitetit me 1mg/l, ka rritje të pH me 0.01 njësi. Ky
model vërteton në mënyrë statistikore pohimin se Alkaliniteti përfaqëson matjen e aftësisë
së ujit për ti rezistuar ndryshimeve të pH në ujërat natyralë si dhe ata industrialë
(http://www.fondriest.com/en).

Figura 5.4.1.2 Korrelacioni linear midis TDS, klorureve & sulfateve
Paraqitja grafike e korrelacionit linear midis TDS, klorureve & sulfateve, paraqet një
lidhje shumë të dobët midis tyre R2 = 0.126. Ky rezultat nuk konfirmon pritshmërinë tonë
103

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
dhe kjo ndodh për faktin e përbërjes shumë komplekse të mostrave ujore të lëkurës, në të
cilat një vend të rëndësishëm në nivelin e TDS zënë dhe kripërat e tjera, kimikatet,
enzimat, mbetjet organike, etj.
Në përcaktimin e regresit midis TDS (VV) dhe klorureve, sulfateve, pH(parashikuesit): R
= 0.585 tregon një nivel mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.342, tregon që variablat e
pavarur (kloruret, sulfatet, pH) në model shpjegojnë 34.2 % të variancës së TDS. Nga
ANOVA, F(3,46) = 7.971, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për TDS- pH-sulfateklorure është:
TDS (parashikuar) = - 49530.1 + 0.084(Cl-) + 4.837(SO42-) + 6477.34(pH)
Ky ekuacion paraqet analizën e regresit në tërësinë e parashikimit, por nuk jep informacion
për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.508,
R² = 0.258 dhe hapi I llogarit 25.8 % të variancës nga ky variabël i pavarur. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 16.71, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → pH, sulfatet, janë parashikuesit më të mirë. Për këtë variabël, R =
0.583, R² = 0.340 dhe hapi II llogarit 34 % të variancës së TDS nga këta variabla të
pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 12.125, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i
regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
TDS (parashikuar) = - 62956.44 + 8303.92 (pH)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1 njësi, niveli i TDS rritet me 8303.92 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
TDS (parashikuar) = - 50902.58 + 6634.43(pH) +5.29(SO42-)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të pH me 1 njësi, TDS rritet
me 6634.43 mg/l, dhe për çdo rritje të sulfateve me 1 mg/l, niveli i TDS rritet me 5.29
mg/l. Rezultati konfirmon pritshmërinë tonë në lidhjen midis TDS nga sasia e sulfateve
dhe ndryshimet e pH, dhe nuk plotëson pritshmërinë në nivelin e dëshiruar përsa i përket
ndikimit të klorureve si kripëra të tretshme.

Figura 5.4.1.3 Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD
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Paraqitja grafike e korrelacionit linear midis joneve NH4+, pH & COD, paraqet një lidhje
nën nivelin mesatar, R2 = 0.381. Ky rezultat nuk plotëson nivelin e dëshiruar të
pritshmërisë dhe kjo shpjegohet me faktin e përbërjes komplekse të ujërave të lëkurës, ku
kontribuojnë shumë përbërës të tjerë si: inorganikë, organikë, kripërat e amoniumit, që
ndikojnë si burime të rëndësishëm në vlerat e pH si dhe nivelin e joneve ammonium.
Në përcaktimin e regresit midis joneve NH4+ (VV) dhe COD, pH, temperaturës
(parashikuesit): R = 0.691 tregon një nivel të mirë të parashikimit. Ky rezultat statistikor
konfirmon dhe nivelin e rëndësishëm të pritshmërisë për këtë model regresi.Vlera R² =
0.478, tregon që variablat e pavarur në model shpjegojnë 47.8 % të variancës së NH4+ nga
parashikuesit në model. Nga ANOVA, F(3,46) = 14.014, p < 0.001 në nivelin p < 0.05,
modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të
regresit për variablat e përfshirë NH4+ - pH- COD- temperaturë është:
NH4+ (parashikuar) = - 34.707 + 0.174 (temp) + 3.89(pH) + 0.003(COD)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.617,
R² = 0.381 dhe hapi I llogarit 38.1 % të variancës së NH4+ nga pH. Sipas ANOVA-s
F(1,48) = 29.525, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Sipas modelit II → pH dhe COD është parashikuesi i dytë më i mirë i shtuar pas pH dhe që
u përfshi në model. Për këtë variabël, R = 0.678, R² = 0.459 dhe hapi II llogarit 45.9 % të
variancës së NH4+ nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 19.975, p <
0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Ekuacioni i
regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
NH4+ (parashikuar) = - 47.304 + 5.784(pH)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1 njësi, sasia e NH4+ rritet me 5.784 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
NH4+ (parashikuar) = - 32.493 + 4.019(pH) + 0.003(COD)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të pH me 1 njësi, NH4+
rritet me 4.019 mg/l, dhe për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.003
mg/l. Modeli i parashikuar konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen midis parametrave dhe
njëkohësisht evidenton temperaturën si faktor jo të rëndësishëm në këtë përcaktim
statistikor.
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Figura 5.4.1.4 Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH
Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH paraqet një lidhje shumë të dobët midis tyre
R2 = 0.069. Rezultati statistikor nuk plotëson nivelin e pritshmërisë për korrelimin midis
parametrave të mësipërm. Kjo mund të shpjegohet me ndikimin e parëndësishëm të pH në
nivelin e TSS, sikurse dhe raportet e tyre me COD, në sajë të përbërjes komplekse të
ujërave të përpunimit të lëkurës.
Në përcaktimin e regresit midis TSS (VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R =
0.384 tregon një nivel nën mesatar për parashikimin. Vlera R² = 0.147, tregon që variablat
e pavarur në model shpjegojnë 14.7 % të variancës së TSS. Nga ANOVA, F(3,46) = 2.652,
p = 0.06 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet mirë me të dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë TSS - pH- CODtemperaturë është:
TSS (parashikuar) = 2012.34 + 105.13(temp) – 351.61(pH) + 0.903(COD)
Në këtë rast nuk mund të procedojmë me modelin e regresit për parashikuesit më të mirë,
sepse modeli nuk përshtatet me të dhënat. Sipas këtij modeli sasia e TSS rritet me 105.13
mg/l për çdo rritje të temperaturës me 1℃, zvogëlohet me 351.61 mg/l për çdo rritje të pH
me 1 njësi, rritet me 0.903 mg/l për çdo rritje të COD me 1mg/l O2.
Fig. 5.4.1.5 paraqet një korrelacion mesatar, R2 = 0.488 midis H2S - pH & sulfateve në
total. Kjo lidhje statistikore konfirmon pritshmërinë tonë për nivelin e korrelimit midis
parametrave të analizuar.
Ky rezultat mbështetet në vijim dhe nga përcaktimi i regresit midis H2S (VV) dhe COD,
pH, sulfateve (parashikuesit): R = 0.861 tregon një nivel shumë të mirë të parashikimit për
lidhjen e ndërsjellë midis parametrit të varur dhe parashikuesve. Vlera R² = 0.741, tregon
që variablat e pavarur në model shpjegojnë 74.1 % të variancës së H2S. Nga ANOVA,
F(3,46) = 43.908, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë H2S - pH- CODsulfate është:
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H2S (parashikuar) = - 2998.34 + 338.79(pH) + 0.566(COD) – 0.264(SO42-)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → COD është parashikuesi më i mirë i vetëm.
Për këtë variabël, R = 0.757, R² = 0.573 dhe hapi I llogarit 57.3 % të variancës së H2S nga
COD. Sipas ANOVA-s F(1,48) = 64.48, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit
përshtatet mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → COD dhe pH është parashikuesi i dytë më i mirë i shtuar pas COD dhe
që u përfshi në model.
Për këtë variabël, R = 0.827, R² = 0.684 dhe hapi II llogarit 68.4% të variancës së (H2S)
nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 50.931, p < 0.001 në nivelin p <
0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Sipas modelit III → COD, pH, sulfatet janë parashikuesit më të mirë që u përfshinë në
model.
Për këtë variabël, R = 0.861, R² = 0.741 dhe hapi III llogarit 74.1% të variancës së H2S nga
këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(3,46) = 43.908, p < 0.001 në nivelin p < 0.05,
pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
H2S(parashikuar) = 22.82 + 0.607(COD)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të COD me 1mg/l O2, sasia e H2S rritet me 0.607 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
H2S(parashikuar) = - 3077.1 + 336.53(pH) + 0.427(COD)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të COD me 1mg/l O2, sasia e H2S rritet me 0.427 mg/l,
dhe për çdo rritje të pH me 1 njësi, H2S rritet me 336.53mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit III është:
H2S(parashikuar) = - 2998.34 + 338.79(pH) + 0.566(COD) – 0.264(SO42-)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të pH me 1 njësi, H2S rritet
me 338.79 mg/l, për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e H2S rritet me 0.566 mg/l, për
çdo rritje të SO42- me 1 mg/l, sasia e H2S zvogëlohet me 0.264 mg/l. Modeli statistikor i
regresit konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen e ndërsjellë fizike midis H2S dhe
ndryshimit të pH, lidhjen me COD, si dhe me konvertimin e sulfateve në sulfure në kushte
anaerobike.

107

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis

Figura 5.4.1.5 Korrelacioni linear midis H2S, pH & sulfateve
Figura 5.4.1.6 paraqet diagramën e një lidhje të dobët R2 = 0.209 midis kromit, TDS, pH.
Ky rezultat nuk konfirmon pritshmërinë tonë dhe tregon për ndikimin jo të rëndësishëm të
pH, si dhe TDS në nivelin e Cr në mostrat ujore të lëkurës dhe faktorë kryesorë janë
natyra e kromit si metal dhe përbërja komplekse e shkarkimeve të lëkurës.
Në përcaktimin e regresit midis Cr (VV) dhe TSS, TDS, pH(parashikuesit): R = 0.533
tregon një nivel mesatar për parashikimin. Vlera R² = 0.284, tregon që variablat e pavarur
në model shpjegojnë 28.4 % të variancës së kromit. Nga ANOVA, F(3,46) = 6.085, p =
0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Forma e
përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë Cr –TSS-TDS - pH është:
Cr (parashikuar) = - 107.69 + 11.53(pH) + 0.001(TDS) + 0.003(TSS)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → TDS është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.457,
R² = 0.209 dhe ky hap llogarit 20.9 % të variancës së Cr nga TDS. Sipas ANOVA-s, F(1,
48) = 12.682, p = 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
Cr(parashikuar) = 0.334 + 0.001(TDS)
Sipas këtij modeli sasia e Cr rritet me 0.001 mg/l për çdo rritje të TDS me 1 mg/l. Modeli
ekuacionit të regresit konfirmon pritshmërinë tonë për një nivel mesatar të parashikimit të
lidhjes midis Cr dhe TDS.
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Figura 5.4.1.6 Korrelacioni linear midis kromit, TDS, pH

Figura 5.4.1.7 Korrelacioni linear midis E.Coli, COD & pH
Korrelacioni linear midis E.Coli, COD & pH paraqet një lidhje shumë të dobët midis tyre,
R2 = 0.076. Ky rezultat shpjegohet me faktin se pH shumë alkalin i shkarkimeve të lëkurës
i mbyt këto baktere, duke krijuar një terren jo të përshtatshëm për rritjen e numrit të
koliformeve pH > 9.6. Një arsye tjetër është dhe kufizimi i metodës së tubave të
shumëfishtë, e cila na lejon përcaktimin e MPN maksimale të koliformeve deri në MPN=
1609, ndërkohë që derdhjet e lëngëta të lëkurës mbartin një ngarkesë mikrobiale në nivele
më të larta se ky limit.
Në përcaktimin e regresit midis E.Coli (VV) dhe COD, St.Faecalis, pH(parashikuesit): R =
0.847 tregon një nivel shumë të mirë për parashikimin. Vlera R² = 0.717, tregon që
variablat e pavarur në model shpjegojnë 71.7% të variancës së E.Coli. Nga ANOVA, F(3,
46) = 38.908, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
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Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë E.Coli – St.Faecalis
-COD - pH është:
E.Coli (parashikuar) = 846.95 - 18(pH) – 0.092(COD) + 0.978(St.Faecalis)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë.
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → St.Faecalis është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R =
0.817, R² = 0.668 dhe ky hap llogarit 66.8% të variancës së E.Coli nga St.Faecalis. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 96.52, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → St.Faecalis dhe COD janë parashikuesit më të mirë në model. Për këtë
variabël, R = 0.846, R² = 0.716 dhe ky hap llogarit 71.6% të variancës së E.Coli nga
St.Faecalis dhe COD. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 59.358, p < 0.001 në nivelin p < 0.05,
pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
E.Coli(parashikuar) = 587.58+ 1.005(St.Faecalis)
Sipas këtij modeli MPN për E.Coli rritet me 1.005 njësi për çdo rritje të MPN së
St.Faecalis me 1 njësi.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit II është:
E.Coli(parashikuar) = 673.56 + 0.986(St.Faecalis) - 0.101(COD)
Sipas këtij modeli MPN për E.Coli rritet me 0.986 njësi për çdo rritje të MPN së
St.Faecalis me 1 njësi dhe me uljen e COD me 1mg/l O2, MPN e E.Coli rritet me 0.101
njësi. Rezultati konfirmon pritshmërinë tonë në nivelin e dëshiruar për lidhjen e fortë midis
2 llojeve të mikro-organizmave fekalë, por nuk plotëson pritshmërinë për lidhjen e
ndërsjellë midis mikro-organizmave fekalë me COD, që shërben si terren ushqyes për
zhvillimin e tyre për shkak të kufizimit të metodës së tubave të shumëfishtë për
përcaktimin e E.Coli dhe St.Faecalis, si dhe evidenton efektin negativ të vlerave të larta të
pH në zhvillimin e mikro-organizmave fekalë.

Figura 5.4.1.8 Korrelacioni linear midis St.Faecalis, E.Coli, COD
Korrelacioni linear R2 = 0.005 midis St.Faecalis, E.Coli, COD paraqet një lidhje shumë të
dobët midis tyre. Ky rezultat mund të jetë pasojë e pH shumë alkalin të ujërave të lëkurës
që frenon zhvillimin e mëtejshëm të mikro-organizmave. Kontribuesit kryesorë në rritjen e
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pH janë numri i madh i kimikateve të përdorura në proces. Një arsye tjetër që ndikon në
korrelacionin e dobët, është dhe kufizimi i metodës së tubave të shumëfishtë për
përcaktimin e numrit maksimal të mikro-organizmave fekalë deri në MPN=1609.
Në përcaktimin e regresit midis St.Faecalis (VV) dhe COD, E.Coli, pH, temperaturës
(parashikuesit): R = 0.835 tregon një nivel shumë të mirë për parashikimin e modelit.
Vlera R² = 0.696, tregon që variablat e pavarur në model shpjegojnë 69.6% të variancës së
St.Faecalis. Nga ANOVA, F(4,45) = 25.816, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i
regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë E.Coli – St.Fecal COD – pH- temperaturë është:
St.Faecalis (parashikuar) = - 2.78 – 21.4(pH) + 0.073(COD) + 0.693(E.Coli) +
0.646(temp.)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
sipas modelit I → E.Coli është parashikuesi më i mirë i vetëm.
Për këtë variabël, R = 0.817, R² = 0.668 dhe ky hap llogarit 66.8% të variancës së E.Coli
nga St.Faecalis. Sipas ANOVA-s, F(1,48) = 96.52, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra
modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → E.Coli dhe COD janë parashikuesit më të mirë në model. Për këtë
variabël, R = 0.833, R² = 0.694 dhe ky hap llogarit 69.4% të variancës së St.Fecal nga
E.Coli dhe COD. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 53.42, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra
modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
St.Faecalis (parashikuar) = – 103.17+ 0.665(E.Coli)
Sipas këtij modeli MPN për St.Faecalis rritet me 0.665 njësi për çdo rritje të MPN së
E.Coli me 1 njësi.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit II është:
St.Faecalis (parashikuar) = – 202.323 + 0.703(E.Coli) + 0.063(COD)
Sipas këtij modeli MPN për St.Faecalis rritet me 0.703 njësi për çdo rritje të MPN së
E.Coli me 1 njësi dhe me rritjen e COD me 1mg/l O2, MPN e St.Faecalis rritet me 0.063
njësi. Rezultati rikonfirmon pritshmërinë tonë në nivelin e dëshiruar për lidhjen e fortë
midis mikro-organizmave fekalë, si dhe lidhjen e tyre të ndërsjellë me lëndën organike.
5.4.2 Korrelacioni dhe regresi i shumëfishtë linear për variablat e Stacionit 2
Paraqitja grafike e korrelacionit linear midis joneve NH4+, pH & COD, paraqet një lidhje
mbi nivelin mesatar midis tyre, R2 = 0.605. Ky rezultat plotëson nivelin e dëshiruar të
pritshmërisë sonë dhe ky fakt shpjegohet se në Stacionin 2, ndryshe nga Stacioni 1,
përbërja e shkarkimeve ujore të lëkurës ka ngarkesë ndotëse më të ulët si rezultat i hollimit
nga bashkimi me ujërat e lumit.
Në përcaktimin e regresit midis joneve NH4+ (VV) dhe COD, pH, temperaturës
(parashikuesit): R = 0.847 tregon një nivel shumë të mirë të parashikimit. Ky rezultat
konfirmon nivelin e dëshiruar të pritshmërisë sonë në këtë parashikim statistikor. Vlera R²
= 0.718, tregon që variablat e pavarur në model shpjegojnë 71.8 % të variancës së NH4+
nga parashikuesit në model. Nga ANOVA, F(3,46) = 38.99, p < 0.001 në nivelin p < 0.05,
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modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të
regresit për variablat e përfshirë NH4+ - pH- COD- temperaturë është:
NH4+ (parashikuar) = - 4.426 + 0.559(pH) + 0.005(COD) + 0.002 (temp)

Figura 5.4.2.1 Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → COD është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.778,
R² = 0.605 dhe hapi I llogarit 60.5% të variancës së NH4+ nga COD. Sipas ANOVA-s, F(1,
48) = 73.56, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Sipas modelit II → COD dhe pH është parashikuesi i dytë më i mirë i shtuar pas COD dhe
që u përfshi në model. Për këtë variabël, R = 0.847, R² = 0.718 dhe hapi II llogarit 71.8%
të variancës së NH4+ nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 59.688, p <
0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
NH4+ (parashikuar) = 0.018 + 0.008(COD)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.008 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
NH4+ (parashikuar) = - 4.436 + 0.564(pH) + 0.005(COD)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të pH me 1 njësi, NH4+
rritet me 0.564 mg/l, dhe për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.005
mg/l. Rezultati konfirmon pritshmërinë tonë për parashikimin e lidhjes midis parametrave
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NH4+, pH, COD dhe evidenton ndikimin jo të rëndësishëm të temperaturës në parashikimin
e modelit statistikor.
Fig.5.4.2.2 paraqet shkallë mesatare të korrelacionit linear në total R2 = 0.444 midis TDS,
klorureve & sulfateve. Rezultati konfirmon pritshmërinë tonë në kuptimin fizik të lidhjes
midis tyre ndryshe nga Stacioni 1, ku lidhja midis variablave paraqitej shumë e dobët.
Në përcaktimin e regresit midis TDS (VV) dhe klorureve, sulfateve, pH(parashikuesit): R
= 0.325 tregon një nivel nën mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.106, tregon që variablat
e pavarur (kloruret, sulfatet, pH) në model shpjegojnë 10.6 % të variancës së TDS. Nga
ANOVA, F(3,46) = 1.816, p = 0.157 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet
mirë me të dhënat. Kjo shpjegohet me faktin se sasia e TDS në stacionin 2, është shumë
më e madhe se sasia e klorureve dhe sulfateve të tretura, dhe pse më e ulët krahasuar me
Stacionin1, për shkak të hollimit me ujërat e lumit, sasia e lëndëve të tjera të tretura,
organike, inorganike, qëndron akoma në nivele të larta.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për TDS- pH-sulfate-klorure është:
TDS (parashikuar) = - 41603.45 - 0.179(Cl-) – 1.341(SO42-) + 5366.59(pH)
Për gjetjen e modelit të regresit me parashikuesit më të mirë ndjekim hapin I. Sipas
modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm.
Për këtë variabël, R = 0.321, R² = 0.103 dhe hapi I llogarit 10.3% të variancës së TDS nga
pH. Sipas ANOVA-s, F(1,48) = 5.507, p = 0.023 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit
përshtatet mirë me të dhënat. Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas
modelit I është:
TDS (parashikuar) = - 38630.6 + 4984.31(pH)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1 njësi, niveli i TDS rritet me 4984.31 mg/l.
Rezultati i parashikimit të regresit konfirmon pritshmërinë në lidhje me ndikimin e
ndryshimeve të pH në nivelet e TDS.

Figura 5.4.2.2 Korrelacioni linear midis TDS, klorure & sulfate
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Figura 5.4.2.3 Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH
Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH paraqet një lidhje shumë të dobët midis tyre
R2 = 0.016. Rezultati i korrelimit nuk plotëson pritshmërinë tonë në lidhje me ndikimin e
ndryshimeve të pH në nivelet e TSS. Një nga arsyet e këtij rezultati në lidhje me TSS në
Stacionin 2 , mund të jetë dukuria e erozionit të tokës anës bregut të lumit, që luan një rol
të rëndësishëm në rritjen e nivelit të TSS.
Në përcaktimin e regresit midis TSS (VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R =
0.311 tregon një nivel nën mesatar jo të kënaqshëm të parashikimit. Vlera R² = 0.096,
tregon që variablat e pavarur në model shpjegojnë 9.6 % të variancës së TSS. Nga
ANOVA, F(3,46) = 1.637, p = 0.194 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet
mirë me të dhënat. Kjo për faktin se sasia e TSS është shumë më e madhe krahasuar me
vlerat e COD dhe pH, sepse në përbërjen e tyre një rol të rëndësishëm kanë mbetjet e
llojeve të ndryshme si baltë, mikroorganizma, planktone, etj. Forma e përgjithshme e
ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë TSS - pH- COD- temperaturë është:
TSS (parashikuar) = 9533.44 + 146.5(temp) – 1311.31(pH) + 0.974(COD)
Sipas këtij modeli sasia e TSS rritet me 146.5 mg/l për çdo rritje të temperaturës me 1℃,
zvogëlohet me 1311.31 mg/l për çdo rritje të pH me 1 njësi, rritet me 0.974 mg/l për çdo
rritje të COD me 1mg/l O2.
Në këtë rast nuk mund të procedojmë me modelin e regresit për parashikuesit më të mirë,
sepse modeli nuk përshtatet me të dhënat.
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Figura 5.4.2.4 Korrelacioni linear midis H2S, sulfate & pH
Fig.5.4.2.4 paraqet një korrelacion nën nivelin mesatar R2 = 0.327 midis H2S - pH &
sulfateve në total. Rezultati konfirmon pritshmërinë në kuptimin fizik për lidhjen e
ndërsjellë midis variablave të mësipërm.
Në përcaktimin e regresit midis H2S (VV) dhe temperaturës, pH, sulfateve (parashikuesit):
R = 0.492 tregon një nivel mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.242, tregon që variablat e
pavarur në model shpjegojnë 24.2 % të variancës së H2S. Nga ANOVA, F(3,46) = 4.884, p
= 0.005 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Forma e
përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë H2S- pH- temperaturë- sulfate
është:
H2S (parashikuar) = - 376.38 + 70.34(pH) – 2.563(temp) – 0.042(SO42-)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë.
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.435,
R² = 0.189 dhe hapi I llogarit 18.9% të variancës së H2S nga (pH). Sipas ANOVA-s
F(1,48) = 11.19, p = 0.002 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
H2S(parashikuar) = - 389.11 + 65.49(pH)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1njësi, sasia e H2S rritet me 65.49 mg/l, pra
modeli i regresit konfirmon pritshmërinë në lidhjen e rëndësishme midis pH dhe H2S dhe
evidenton ndikimin jo shumë të rëndësishëm të sulfateve në këtë rast.
Figura 5.4.2.5 paraqet diagramën e një lidhje shumë të dobët R2 = 0.037 midis kromit,
TDS, pH. Rezultati nuk plotëson pritshmërinë tonë në lidhje me ndikimin e ndryshimeve të
pH në nivelet e kromit. Kjo mund të jetë pasojë e vlerave më të ulëta të pH në Stacionin 2
që nuk korrespondojnë me sasinë në nivele të larta të lëndëve të ngurta të tretura.
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Në përcaktimin e regresit midis Cr (VV) dhe TSS, TDS, pH (parashikuesit): R = 0.416
tregon një nivel mesatar për parashikimin. Vlera R² = 0.173, tregon që variablat e pavarur
në model shpjegojnë 17.3% të variancës së kromit. Nga ANOVA, F(3,46) = 3.205, p =
0.032 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë Cr –TSS-TDS - pH
është:
Cr (parashikuar) = - 41.93 + 4.98(pH) + 1.14(TDS) + 4.02(TSS)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm.
Për këtë variabël, R = 0.415, R² = 0.172 dhe ky hap llogarit 17.2 % të variancës së Cr nga
pH. Sipas ANOVA-s, F(1,48) = 9.99, p = 0.003 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit
përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
Cr (parashikuar) = ‒ 41.89 + 4.987(pH)
Sipas këtij modeli sasia e Cr rritet me 4.987 mg/l për çdo rritje të pH me 1 njësi, pra ky
model regresi konfirmon statistikisht pritshmërinë në lidhjen midis pH dhe kromit,
njëkohësisht evidenton si të parëndësishëm lidhjen e Cr me variablat TDS dhe TSS.

Figura 5.4.2.5 Korrelacioni linear midis Kromit total, TDS & pH

Figura 5.4.2.6 Korrelacioni linear midis E.Coli, St.Faecalis & pH
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Korrelacioni linear midis E.Coli, St.Faecalis & pH paraqet një lidhje shumë të fortë midis
tyre, R2 = 0.853. Ky rezultat shpjegohet me faktin se në stacionin 2, vlerat e pH janë shumë
të përshtatshme për rritjen e numrit të koliformeve (vlera mes.pH = 8.69); në këtë rast
metoda e tubave të shumëfishtë është e përshtatshme në përcaktimin e koliformeve deri në
MPN= 1609.
Në përcaktimin e regresit midis E.Coli (VV) dhe COD, St.Faecalis, pH(parashikuesit): R =
0.836 tregon një nivel shumë të mirë për parashikimin. Vlera R² = 0.698, tregon që
variablat e pavarur në model shpjegojnë 69.8 % të variancës së E.Coli. Nga ANOVA, F(3,
46) = 35.498, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë E.Coli – St.Faecalis
-COD - pH është:
E.Coli (parashikuar) = 458.46 – 5.728(pH) + 0.112(COD) + 1.188(St.Faecalis)
Ky ekuacion nuk jep informacion për parashikuesit më të mirë. Për modelin më të mirë të
regresit:
Sipas modelit I → St.Faecalis është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R =
0.835, R² = 0.697 dhe ky hap llogarit 69.7% të variancës së E.Coli nga St.Faecalis. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 110.48, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
E.Coli(parashikuar) = 414.77 + 1.203(St.Faecalis)
Sipas këtij modeli MPN për E.Coli rritet me 1.203 njësi për çdo rritje të MPN së
St.Faecalis me 1 njësi. Ky model regresi evidenton statistikisht lidhjen e fortë midis mikroorganizmave fekalë.
5.4.3 Korrelacioni dhe regresi i shumëfishtë linear për variablat e Stacionit 3

Figura 5.4.3.1 Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD
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Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD, paraqet një lidhje shumë të dobët
midis tyre R2 = 0.041. Ky rezultat nuk i përgjigjet pritshmërisë sonë për faktin se nivelet e
joneve NH4+ nuk korrespondojnë linearisht me vlerat e pH në këtë stacion. Kjo mund të
jetë pasojë e shkarkimeve të tepruara të mbetjeve urbane, ujërave të zeza.
Në regresin midis joneve NH4+(VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R =
0.508 tregon një nivel mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.258, tregon që variablat e
pavarur në model shpjegojnë 25.8 % të variancës së NH4+ nga parashikuesit në model. Nga
ANOVA, F(3,46) = 5.324, p = 0.003 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë
me të dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë NH4+
- pH- COD- temperaturë është:
NH4+ (parashikuar) = 0.073 ‒ 0.05(pH) + 0.005(temp) + 0.034(COD)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → COD është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R =
0.506, R² = 0.256 dhe ky hap llogarit 25.6 % të variancës së NH4+ nga COD. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 16.48, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat. Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
NH4+ (parashikuar) = ‒ 0.225 + 0.033(COD)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.033 mg/l,
pra konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen e ndërsjellë midis NH4+ dhe COD, si dhe
evidenton ndikimin jo të rëndësishëm të temperaturës dhe pH.

Figura 5.4.3.2 Korrelacioni linear midis TDS, klorure & sulfate
Fig.5.4.3.2 paraqet nivel shumë të ulët të korrelacionit linear në total R2 = 0.008.
midis TDS, klorureve & sulfateve. Rezultati nuk përshtatet me pritshmërinë tonë dhe kjo
mund të shpjegohet se nivelet e TDS nuk korrespondojnë me nivelet e klorureve dhe
sulfateve, sepse kontribuojnë dhe përbërës të tjerë në sasinë e TDS.
Në regresin midis TDS(VV) dhe klorureve, sulfateve, pH (parashikuesit): R = 0.189
tregon një nivel të ulët të parashikimit. Vlera R² = 0.036, tregon që variablat e pavarur
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(kloruret, sulfatet, pH) në model shpjegojnë 3.6 % të variancës së TDS. Nga ANOVA,
F(3,46) = 0.567, p = 0.64 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet mirë me të
dhënat. Kjo shpjegohet me faktin se në nivelin e TDS në Stacionin 3, kloruret dhe sulfatet
nuk janë i vetmi burim kryesor, në to gjenden dhe shumë mbetje të tjera që vijnë nga
burime të ndryshme ndotësish antropogjenikë.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për TDS- pH-sulfate-klorure është:
TDS (parashikuar) = 3852.47 + 13.7(Cl-) + 9.43(SO42-) ‒ 520.93(pH)
Në këtë rast nuk mund të procedojmë me modelin e regresit për parashikuesit më të mirë,
sepse modeli nuk përshtatet me të dhënat.
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1 njësi, niveli i TDS ulet me 520.93 mg/l, dhe
për çdo rritje të Cl- dhe SO42- me 1mg/l, TDS rritet me 13.7mg/l dhe 9.43mg/l, pra modeli i
regresit konfirmon pritshmërinë në lidhje me ndikimin e pH në sasinë e TDS, si dhe
evidenton statistikisht rolin e klorureve dhe sulfateve në nivelin e TDS.

Figura 5.4.3.3 Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH
Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH paraqet një lidhje shumë të dobët midis tyre
R2 = 0.045. Rezultati nuk plotëson pritshmërinë tonë në lidhje me ndikimin e rëndësishëm
të pH dhe COD në nivelet e TSS, sepse përbërësit kryesorë të TSS janë produktet e
dukurisë së erozionit të shtratit të lumenjve sidomos me vlera maksimale të arritura gjatë
periudhave me reshje.
Në regresin midis TSS (VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R = 0.251
tregon një nivel të ulët të parashikimit. Vlera R² = 0.063, tregon që variablat e pavarur në
model shpjegojnë 6.3 % të variancës së TSS. Nga ANOVA, F(3,46) = 1.029, p = 0.389 në
nivelin p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet mirë me të dhënat. Kjo për faktin se sasia
e TSS është shumë më e madhe krahasuar me vlerat e COD dhe pH, ku një rol të
rëndësishëm luan dukuria e erozionit që sjell dhe devijime të shtratit të lumit duke marrë
me vete në rrjedhën e tij shumë lëndë inerte të patretshme dhe mbetje organike, planktone,
etj. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë TSS - pH- CODtemperaturë është:
TSS (parashikuar) = 1193 ‒ 3.54(temp) – 141.63(pH) + 7.822(COD)
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Sipas këtij modeli sasia e TSS ulet me 3.54mg/l për çdo rritje të temperaturës me 1℃,
zvogëlohet me 141.63 mg/l për çdo rritje të pH me 1 njësi, rritet me 7.822 mg/l për çdo
rritje të COD me 1mg/l O2. Modeli i regresit nuk konfirmon pritshmërinë tonë në lidhjen e
ndërsjellë midis variablave të përcaktuar.
Në këtë rast nuk mund të procedojmë me modelin e regresit për parashikuesit më të mirë,
sepse modeli nuk përshtatet me të dhënat.
Fig.5.4.3.4 paraqet një lidhje të fortë midis E.Coli, St.Faecalis & pH, R2 = 0.793. Ky
rezultat shpjegohet me faktin se në Stacionin 3, vlerat e pH përshtaten mirë për rritjen e
numrit të koliformeve (vlera mes.pH = 7.88); në këtë rast metoda e tubave të shumëfishtë
është e përshtatshme në përcaktimin e koliformeve deri në MPN= 1609.
Në regresin midis E.Coli (VV) dhe COD, St.Faecalis, pH(parashikuesit): R = 0.896 tregon
një nivel shumë të mirë për parashikimin. Vlera R² = 0.804, tregon që variablat e pavarur
në model shpjegojnë 80.4 % të variancës së E.Coli.Nga ANOVA, F(3,46) = 62.748, p <
0.001, në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë E.Coli – St.Faecalis
-COD - pH është:
E.Coli (parashikuar) = 458.46 – 5.42(pH) + 4(COD) + 1.32(St.Faecalis)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → St.Faecalis është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R =
0.891, R² = 0.793 dhe ky hap llogarit 69.7% të variancës së E.Coli nga St.Faecalis. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 184.26, p < 0.001, në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit
përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
E.Coli(parashikuar) = 262.13 + 1.4(St.Faecalis)
Sipas këtij modeli MPN për E.Coli rritet me 1.4 njësi për çdo rritje të MPN së St.Faecalis
me 1 njësi, pra ky regres konfirmon pritshmërinë tonë në nivelin e dëshiruar për lidhjen
midis mikro-organizmave fekalë, si dhe evidenton rolin e pH dhe COD si faktorë të
rëndësishëm në krijimin e kushteve të përshtatshme për zhvillimin e tyre.

Figura 5.4.3.4 Korrelacioni linear midis E.Coli, St.Faecalis & pH
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5.4.4 Korrelacioni dhe regresi i shumëfishtë linear për variablat e Stacionit 4
Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD, paraqet një lidhje mesatare midis tyre
R2 = 0.592. Ky rezultat konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen reciproke midis NH4+ dhe
pH, si dhe rolin e rëndësishëm të COD në rritjen e niveleve të joneve amonium si rrjedhim
i dekompozimit të lëndës organike në ujërat e lumit.
Në regresin midis joneve NH4+(VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R =
0.847 tregon një nivel të mirë të parashikimit. Vlera R² = 0.718, tregon që variablat e
pavarur në model shpjegojnë 71.8 % të variancës së NH4+ nga parashikuesit në model. Nga
ANOVA, F(3,46) = 38.99, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë
me të dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë NH4+ pH- COD- temperaturë është:
NH4+ (parashikuar) = ‒ 4.426 + 0.56(pH) + 0.005(COD) + 0.002 (temp)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → COD është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.778,
R² = 0.605 dhe hapi I llogarit 60.5% të variancës së NH4+ nga COD. Sipas ANOVA-s,
F(1,48) = 73.56, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Sipas modelit II → COD dhe pH është parashikuesi i dytë më i mirë i shtuar pas COD dhe
që u përfshi në model. Për këtë variabël, R = 0.847, R² = 0.718 dhe hapi II llogarit 71.8%
të variancës së NH4+ nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 59.688, p <
0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
NH4+(parashikuar) = 0.018 + 0.008(COD)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.008 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
NH4+(parashikuar) = - 4.436 + 0.564(pH) + 0.005(COD)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të pH me 1 njësi, NH4+
rritet me 0.564 mg/l, dhe për çdo rritje të COD me 1 mg/l O2, sasia e NH4+ rritet me 0.005
mg/l. Parashikimi i regresit konfirmon pritshmërinë tonë për ndikimin e rëndësishëm të pH
dhe COD në sasinë e joneve NH4+, si dhe evidenton rolin jo të rëndësishëm të temperaturës
në këtë model statistikor.
Fig.5.4.4.2 paraqet nivel mesatar të korrelacionit linear në total R2 = 0.444 midis TDS,
klorureve & sulfateve. Ky rezultat plotëson pritshmërinë tonë në nivelin e dëshiruar, sepse
tregon kontributin e rëndësishëm të klorureve dhe sulfateve në ndryshimin e nivelit të
TDS.
Në regresin midis TDS (VV) dhe klorureve, sulfateve, pH(parashikuesit): R = 0.732
tregon një nivel të mirë të parashikimit. Vlera R² = 0.537, tregon që variablat e pavarur
(kloruret, sulfatet, pH) në model shpjegojnë 53.7% të variancës së TDS. Nga ANOVA,
F(3,46) = 17.750, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat. Kjo shpjegohet me faktin se në Stacionin 4, kloruret dhe sulfatet janë elementë
përbërës të rëndësishëm të TDS. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për TDSpH-sulfate-klorure është:
TDS (parashikuar) = ‒ 8297.39 + 6.703(Cl-) ‒ 21.78(SO42-) + 1105.9(pH)
Për modelin më të mirë të regresit:
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Sipas modelit I → Cl- janë parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.666, R²
= 0.444 dhe hapi I llogarit 44.4% të variancës së TDS nga Cl-.

Figura 5.4.4.1 Korrelacioni linear midis joneve NH4+, pH & COD

Figura 5.4.4.2 Korrelacioni linear midis TDS, klorure & sulfate
Sipas ANOVA-s, F(1,48) = 38.34, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit
përshtatet mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → Cl- dhe SO42- janë parashikuesit më të mirë që u përfshinë në model.
Për këtë variabël, R = 0.713, R² = 0.508 dhe hapi II llogarit 50.8% të variancës së TDS
nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,47) = 24.27, p < 0.001 në nivelin p <
0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
TDS (parashikuar) = 202.56 + 4.161(Cl-)
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Sipas këtij modeli, për çdo rritje të Cl- me 1 mg/l, niveli i TDS rritet me 4.161 mg/l.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit II është:
TDS (parashikuar) = 468.935+ 6.204(Cl-) ‒ 14.9(SO42-)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të Cl- me 1 mg/l, niveli i TDS rritet me 6.204 mg/l.
dhe niveli i TDS ulet me 14.9mg/l, për çdo rritje të SO42- me 1mg/l, pra sasia e klorureve
luan rol primar në nivelin e TDS në Stacionin 4. Modeli i regresit konfirmon pritshmërinë
në lidhje me kontributin e klorureve dhe sulfateve në nivelet e TDS, si dhe evidenton
ndikimin jo të rëndësishëm të pH në ndryshimin e nivelit të TDS.

Figura 5.4.4.3 Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH
Korrelacioni linear midis TSS, COD & pH paraqet një lidhje shumë të dobët midis tyre
R2 = 0.016. Ky rezultat nuk konfirmon pritshmërinë tonë si pasojë e nivelit të lartë të TSS
që i tejkalon parashikimet për ndikimin e ndryshimeve të vlerave të pH dhe kontributit të
COD në sasinë e TSS. Rolin kryesor e luajnë mbetjet e patretshme të lëndëve inerte në
shtratin e lumit, dherat si pasojë e errozionit, mbetjet organike, etj.
Në regresin midis TSS(VV) dhe COD, pH, temperaturës (parashikuesit): R = 0.413 tregon
një nivel mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.170, tregon që variablat e pavarur në model
shpjegojnë 17% të variancës së TSS. Nga ANOVA, F(3,46) = 3.152, p = 0.034 në nivelin p
< 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat, dhe pse sasia e TSS është shumë më
e madhe krahasuar me vlerat e COD dhe pH, ku një rol të rëndësishëm luan dukuria e
erozionit në rritjen e nivelit të lëndëve pezull si dhe përbërja e shkarkimeve të përpunimit
të lëkurës në Vodicë. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë
TSS - pH- COD- temperaturë është:
TSS (parashikuar) = 50276.1 + 284.36(temp) – 6895.4(pH) + 46.43(COD)
Sipas këtij modeli sasia e TSS rritet me 284.36mg/l për çdo rritje të temperaturës me 1℃,
zvogëlohet me 6895.4 mg/l për çdo rritje të pH me 1 njësi, rritet me 46.43mg/l për çdo
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rritje të COD me 1mg/l O2, pra ky model konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen e
ndërsjellë midis variablave të përfshirë në përcaktimin statistikor.

Figura 5.4.4.4 Korrelacioni linear midis H2S, sulfate & pH
Fig.5.4.4.4 paraqet një korrelacion nën mesatar R2 = 0.327 midis H2S - pH & sulfateve në
total. Rezultati nuk plotëson nivelin e parashikuar për pritshmërinë tonë dhe kjo mund të
shpjegohet me vlerat jo shumë të larta të pH, që ndikojnë në nivelet e H2S si dhe sasia jo e
mjaftueshme e sulfateve për tu konvertuar në sulfure.
Në regresin midis H2S (VV) dhe temperaturës, pH, sulfateve (parashikuesit): R = 0.782
tregon një nivel të mirë të parashikimit. Vlera R² = 0.612, tregon që variablat e pavarur në
model shpjegojnë 61.2% të variancës së H2S. Nga ANOVA, F(3,46) = 24.2, p < 0.001 në
nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat. Forma e përgjithshme e
ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë H2S- pH- temperaturë- sulfate është:
H2S (parashikuar) = ‒ 427.22 + 55.2(pH) – 0.64(temp) + 0.12(SO42-)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → pH është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R = 0.761,
R² = 0.579 dhe ky hap llogarit 57.9% të variancës së H2S nga (pH). Sipas ANOVA-s,
F(1,48) = 66.03, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
H2S(parashikuar) = ‒ 497.52 + 62.965(pH)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të pH me 1njësi, sasia e H2S rritet me 62.965 mg/l. Ky
model regresi konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen e fortë midis H2S dhe pH, si dhe
evidenton rolin jo të rëndësishëm të sulfateve në ndryshimin e niveleve të H 2S.
Korrelacioni linear midis E.Coli, St.Fecal, pH në Fig.5.4.4.5 paraqet një lidhje të fortë
midis tyre, R2 = 0.853. Ky rezultat shpjegohet me faktin se në Stacionin 4, vlerat e pH
përshtaten mirë për rritjen e numrit të koliformeve (vlera mes.pH = 8.078); dhe në këtë rast
metoda e tubave të shumëfishtë është e përshtatshme në përcaktimin e koliformeve deri në
MPN= 1609.
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Në regresin midis E.Coli (VV) dhe COD, St.Faecalis, pH (parashikuesit): R = 0.930 tregon
një nivel shumë të mirë për parashikimin. Vlera R² = 0.864, tregon që variablat e pavarur
në model shpjegojnë 86.4 % të variancës së E.Coli. Nga ANOVA, F(3,46) = 97.64, p <
0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.

Figura 5.4.4.5 Korrelacioni linear midis E.Coli, St.Fecal & pH
Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë E.Coli – St.Faecalis
-COD - pH është:
E.Coli (parashikuar) = – 907.23 + 153.51(pH) – 0.312(COD) + 1.32(St.Fecal)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → St.Faecalis është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R =
0.924, R² = 0.853 dhe ky hap llogarit 85.3% të variancës së E.Coli nga St.Faecalis. Sipas
ANOVA-s, F(1,48) = 278.6, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
E.Coli(parashikuar) = 259.5 + 1.436(St.Faecalis)
Sipas këtij modeli MPN për E.Coli rritet me 1.436 njësi për çdo rritje të MPN së
St.Faecalis me 1 njësi, pra modeli i regresit rikonfirmon pritshmërinë për lidhjen reciproke
midis mikro-organizmave fekalë.
5.4.5 Korrelacioni dhe regresi i shumëfishtë linear për variablat e mikroklimës dhe
emisionet e gazeve në ambientin e punës
Korrelacioni linear midis CO2, lagështisë & temperaturës, paraqet një lidhje të dobët midis
tyre R2 = 0.242. Ky rezultat nuk konfirmon pritshmërinë tonë si variabla që përfaqësojnë
mikroklimën në një ambient pune. Ky fakt mund të shpjegohet se CO2 është përbërësi që
derivon nga fazat e procesit në sasi jo të rëndësishme. Niveli i CO2 nga aktiviteti respirator
në mjedisin e punës është i papërfillshmëm për shkak të kapacitetit voluminoz të godinës,
ndërsa lagështia dhe temperatura ndikohen si nga zhvillimi i procesit industrial ashtu dhe
nga kushtet klimatike sezonale.
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Në regresin midis CO2 (VV) dhe lagështisë, temperaturës (parashikuesit): R = 0.712
tregon një nivel mesatar të parashikimit. Vlera R² = 0.506, tregon që variablat e pavarur në
model shpjegojnë 50.6% të variancës së CO2 nga parashikuesit në model. Nga ANOVA,
F(2,35) = 17.96, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, modeli i regresit përshtatet mirë me të
dhënat. Forma e përgjithshme e ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë CO2 –
lagështi - temperaturë është:
CO2 (parashikuar) = ‒ 4918.88+ 68.46(lagështi) + 137.14 (temp)
Për modelin më të mirë të regresit:
Sipas modelit I → Temperatura është parashikuesi më i mirë i vetëm. Për këtë variabël, R
= 0.619, R² = 0.383 dhe hapi I llogarit 38.3% të variancës së CO2 nga temperatura. Sipas
ANOVA-s, F(1,36) = 22.387, p < 0.001 në nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet
mirë me të dhënat.
Sipas modelit II → Temperatura dhe lagështia janë parashikuesit më të mirë që u përfshinë
në model. Për këtë variabël, R = 0.712, R² = 0.506 dhe hapi II llogarit 50.6% të variancës
së CO2 nga këta variabla të pavarur. Sipas ANOVA-s, F(2,35) = 17.96, p < 0.001 në
nivelin p < 0.05, pra modeli i regresit përshtatet mirë me të dhënat.
Ekuacioni i regresit për parashikuesin më të mirë sipas modelit I është:
CO2 (parashikuar) = ‒ 633.29+ 160.1 (temp)
Sipas këtij modeli, për çdo rritje të temperaturës me 1℃, sasia e CO2 rritet me 160.1
mg/m3.
Ekuacioni i regresit për parashikuesit më të mirë sipas modelit II është:
CO2 (parashikuar) = ‒ 4918.88+ 68.46(lagështi) + 137.14 (temp)
Sipas këtij modeli, efekti i parashikimit është se për çdo rritje të temperaturës me 1℃,
sasia e CO2 rritet me 137.14 mg/m3, dhe për çdo rritje të lagështisë relative me 1 %, sasia
e CO2 rritet me 68.46 mg/m3, pra regresi konfirmon pritshmërinë tonë për lidhjen midis
parametrave të mikroklimës në ambientin e punës.

Figura 5.4.5.1 Korrelacioni linear midis CO2, lagështisë & temperaturës
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Korrelacioni linear midis NH3,CO2 & H2S në Fig.5.4.5.2 paraqet një lidhje shumë të dobët
midis tyre R2 = 0.018. Rezultati konfirmon pritshmërinë tonë në lidhje me emisionet e
këtyre gazeve. NH3 dhe H2S janë emisione gazesh që derivojnë nga fazat e zhvillimit të
procesit, ndërsa CO2 evidentohet më tepër si element i mikroklimës në një ambient pune se
sa një gaz i lidhur me procesin industrial.
Në regresin midis NH3 (VV) dhe CO2, H2S (parashikuesit): R = 0.199 tregon një nivel
shumë të ulët për parashikimin. Vlera R² = 0.040, tregon që variablat e pavarur në model
shpjegojnë 4 % të variancës së NH3. Nga ANOVA, F(2,35) = 0.721, p = 0.493 në nivelin
p < 0.05, modeli i regresit nuk përshtatet mirë me të dhënat, fakt që tregon korrelacionin e
dobët ose pothuajse mungesën e lidhjes midis variablave. Forma e përgjithshme e
ekuacionit të regresit për variablat e përfshirë NH3, CO2 & H2S në model është:
NH3(parashikuar) = 1.71 + 0.037(H2S) + 0(CO2)
Sipas këtij modeli sasia e NH3 rritet me 0.037mg/m3 për çdo rritje të H2S me 1 mg/m3,
ndërsa me CO2 nuk paraqet asnjë lloj korrelacioni, pra regresi konfirmon pritshmërinë se
këto emisione gazesh janë elementët përbërës të një përzierje gazesh që nuk reagojnë me
njëri - tjetrin në ambientin e punës.

Figura 5.4.5.2 Korrelacioni linear midis CO2, NH3 & H2S

5.5 Testi (ANOVA- Two Way)
Në rastin e ANOVA -2 Way, e përshtasim modelin e regresit linear më të zgjeruar për
lidhjen e variablit të vazhduar (y) me 2 variablat e pavarur x1(koagulanti) dhe x2(sasia),
duke përfshirë dhe termin e bashkëveprimit (koagulanti*sasia) (Field, 2009).
Modeli i shprehur në formë të përgjithshme jepet si më poshtë:
y = (b0 + b1Ai + b2Bi + b3AiBi) + ℇi
Termi i këtij bashkëveprimi specifik shprehet në trajtën:
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y = (b0 + b1koagulanti+ b2sasia + b3koagulanti*sasia) + ℇi
Termi i bashkëveprimit përfaqëson efektin e kombinuar të llojit të koagulantit dhe sasisë së
tij.
Hipotezat e analizës ANOVA- Two Way:
Hipoteza H0: Nuk ekziston ndonjë ndryshim në vlerën mesatare të parametrave të
analizuar për kombinime të ndryshme të koagulantëve kimikë dhe sasisë së tyre.
Hipoteza H1: Ekziston ndryshim në vlerat mesatare të parametrave të analizuar për
kombinime të ndryshme të koagulantëve kimikë dhe sasisë së tyre.
Me anë të ANOVA 2-Way në rastin tonë testojmë nëse ka ndryshim të rëndësishëm në
vlerën e parametrave fiziko-kimikë dhe mikro-biologjikë në trajtimin e kombinuar me
FeSO4/Ca(OH)2 dhe trajtimin me FeCl3/Ca(OH)2 në sasinë (100mg:1g; 150mg:1g;
200mg:1g; 250mg:1g).

Figura 5.5.1 Diagrama ANOVA 2-Way për pH
Tabela ANOVA për pH na gjeneron vlerat statistikore: F(1,15) = 0.047, p = 0.831 për
koagulantin; F(3,15) = 0.996, p = 0.422 për sasinë; F(3,15) = 0.118, p = 0.948 për termin e
efektit të kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Nga rezultati nxjerrim
përfundim se nuk kemi diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e pH gjatë trajtimit
me dy kombinimet e koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në të gjitha sasitë e
tyre respektive. Nga të 2 koagulantët më i përshtatshëm paraqitet FeCl3/Ca(OH)2 sepse e
rrit më pak vlerën e pH pas trajtimit në të gjitha sasitë, me përjashtim të sasisë 150mg:1g,
ku FeSO4/Ca(OH)2 vepron më mirë. Testi Tukey post hoc nuk aplikohet për ndryshime
statistikisht jo të rëndësishme.
Për alkalinitetin total, vlerat nga ANOVA rezultojnë: F(1,15) = 0.130, p = 0.723 për
koagulantin; F(3,15) = 0.830, p = 0.498 për sasinë; F(3,15) = 0.209, p = 0.889 për termin e
efektit të kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Nga rezultati nxjerrim
përfundim se nuk kemi diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e alkalinitetit total
gjatë trajtimit me dy kombinimet e koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në të
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gjitha sasitë e tyre respektive. Nga të 2 koagulantët më i përshtatshëm paraqitet
FeCl3/Ca(OH)2 sepse e rrit më pak vlerën e alkalinitetit pas trajtimit; në sasinë 200mg:1g
ai arrin rezultatin optimal me vlerën më të ulët të alkalinitetit, 533mg/l CaCO3. Testi
Tukey post hoc nuk aplikohet për ndryshime jo të rëndësishme statistikisht.

Figura 5.5.2 Diagrama e Alkalinitetit total me ANOVA 2-Way
Vlerat nga ANOVA 2-Way për jonet amonium NH4+ rezultojnë: F(1,15) = 0.038, p = 0.849
për koagulantin; F(3,15) = 1.052, p = 0.398 për sasinë; F(3,15) = 0.628, p = 0.608 për
termin e efektit të kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Nga rezultati mund
të thuhet se nuk ekzistojnë diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e NH4+ gjatë
trajtimit me dy kombinimet e koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë
e tyre respektive. Nga të 2 koagulantët më i përshtatshëm paraqitet FeCl3/Ca(OH)2 sepse e
ul më tepër nivelin e NH4+ pas trajtimit. Të dy koagulantët rezultatin e tyre optimal e
arrijnë në sasinë 150mg:1g. Për FeSO4/Ca(OH)2 vlera e NH4+ = 0.84 mg/l, për
FeCl3/Ca(OH)2 vlera e NH4+ = 0.4 mg/l.

Figura 5.5.3 ANOVA 2-Way për jonet amonium
129

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
ANOVA 2-Way për kloruret rezulton: F(1,15) = 0.088, p = 0.771 për koagulantin; F(3,15)
= 1.246, p = 0.328 për sasinë; F(3,15) = 0.663, p = 0.587 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ekzistojnë
diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e Cl- gjatë trajtimit me dy kombinimet e
koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë e tyre respektive. Nga të 2
koagulantët më i përshtatshëm paraqitet FeCl3/Ca(OH)2 sepse e ul më tepër nivelin e
klorureve pas trajtimit, me përjashtim të sasisë së tij, 100mg:1g. Të dy koagulantët
rezultatin e tyre optimal e arrijnë në sasinë 200mg:1g, për FeSO4/Ca(OH)2 vlera e
klorureve është 1090.1 mg/l, për FeCl3/Ca(OH)2 vlera e klorureve është 425.4 mg/l.

Figura 5.5.4 ANOVA 2-Way për kloruret

Figura 5.5.5 ANOVA 2-Way për CODIMn
Në lidhje me rezultatet e COD, ANOVA 2-Way gjeneron: F(1,15) = 0.328, p = 0.575 për
koagulantin; F(3,15) = 0.194, p = 0.899 për sasinë; F(3,15) = 0.100, p = 0.959; për termin
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e efektit të kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk
ekzistojnë diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e COD gjatë trajtimit me dy
kombinimet e koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë e tyre
respektive. Nga të 2 koagulantët më mirë vepron FeCl3/Ca(OH)2 sepse e ul më tepër
nivelin e COD për të njëjtën sasi, me përjashtim të sasisë së tij 100mg:1g. Të dy
koagulantët rezultatin e tyre optimal e arrijnë në sasinë 200mg:1g, për FeSO4/Ca(OH)2
vlera e COD = 207 mg/l O2, për FeCl3/Ca(OH)2 vlera e COD = 64 mg/l O2.

Figura 5.5.6 Testi ANOVA 2-Way për sulfatet
ANOVA 2-Way për sulfatet rezulton: F(1,15) = 0.164, p = 0.692 për koagulantin; F(3,15)
= 0.965, p = 0.435 për sasinë; F(3,15) = 0.238, p = 0.869 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ka diferenca
statistikisht të rëndësishme në vlerën e SO42- gjatë trajtimit me dy kombinimet e
koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë e tyre respektive. Nga të 2
koagulantët FeSO4/Ca(OH)2 duket se vepron më mirë, sepse për të njëjtën sasi, niveli i
SO42- pas trajtimit, rezulton më i ulët. Rezultatin optimal FeSO4/Ca(OH)2 e arrin në sasinë
150mg:1g me vlerën e SO42- = 404 mg/l, ndërsa FeCl3/Ca(OH)2 e arrin në sasinë 200mg:1g
me vlerën e SO42- = 422.9 mg/l.
ANOVA 2-Way për lëndët pezull rezulton: F(1,15) = 3.671, p = 0.075 për koagulantin;
F(3,15) = 6.428, p = 0.005 për sasinë; F(3,15) = 1.021, p = 0.411 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ka diferenca
statistikisht të rëndësishme në vlerën e TSS në lidhje me llojin e koagulantit, por
raportohen ndryshime të rëndësishme lidhur me sasinë. Nga të 2 koagulantët
FeSO4/Ca(OH)2 paraqitet më mirë, sepse për të njëjtën sasi, niveli i TSS pas trajtimit,
rezulton më i ulët. Rezultatin optimal FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 e arrijnë në
sasinë 150mg:1g me vlerën e TSS = 149.95 mg/l; 166 mg/l. Testi Tukey post hoc raporton
se ndryshime të rëndësishme ka midis sasisë 250mg:1g me sasitë e tjera 100mg:1g;
150mg:1g; 200mg:1g.
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Figura 5.5.7 ANOVA 2-Way për TSS

Figura 5.5.8 ANOVA 2-Way për TDS

Për rezultatet e lëndëve të tretura, ANOVA 2-Way gjeneron: F(1,15) = 2.308, p = 0.149
për koagulantin; F(3,15) = 0.317, p = 0.813 për sasinë; F(3,15) = 0.391, p = 0.761 për
termin e efektit të kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë
se nuk ekzistojnë diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e TDS gjatë trajtimit me
dy kombinimet e koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë e tyre
respektive. Nga të 2 koagulantët më mirë duket se vepron FeSO4/Ca(OH)2 sepse e ul më
tepër nivelin e TDS. FeSO4/Ca(OH)2 arrin rezultat optimal në sasinë 250 mg:1g për vlerën
e TDS = 39.7mg/l, për FeCl3/Ca(OH)2 rezultati më i mirë arrihet në sasinë 200 mg:1g për
vlerën e TDS = 17280 mg/l.
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Figura 5.5.9 ANOVA 2-Way për kromin total
Rezultatet ANOVA 2-Way për Cr janë: F(1,15) = 0.710, p = 0.413 për koagulantin;
F(3,15) = 1.566, p = 0.239 për sasinë; F(3,15) = 1.894, p = 0.174 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ka diferenca
statistikisht të rëndësishme në vlerën e kromit gjatë trajtimit me dy kombinimet e
koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në
sasitë e tyre respektive.
FeSO4/Ca(OH)2 vepron më mirë në sasinë (100mg/1g) me vlerën e Cr = 0.752mg/l dhe
rezultat optimal në sasinë 200mg:1g me vlerën e Cr = 0.227mg/l. Rezultatin optimal
FeCl3/Ca(OH)2 e arrin në sasinë 150mg:1g me vlerën e kromit = 0.044 mg/l, por vepron
mirë dhe në sasinë 100mg:1g me vlerën e kromit = 0.966 mg/l. Pra, nga të dy koagulantët,
më mirë paraqitet FeCl3/Ca(OH)2.

Figura 5.5.10 Diagrama e ANOVA 2-Way për H2S
Për rezultatet e H2S, ANOVA 2-Way paraqet: F(1,15) = 0.014, p = 0.907 për koagulantin;
F(3,15) = 0.558, p = 0.651 për sasinë; F(3,15) = 0.026, p = 0.994 për termin e efektit të
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kombinuar: koagulanti * sasia në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ekzistojnë
diferenca statistikisht të rëndësishme në vlerën e H2S gjatë trajtimit me dy kombinimet e
koagulantëve FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë e tyre respektive. Nga të 2
koagulantët më mirë vepron FeSO4/Ca(OH)2 sepse e ul më tepër nivelin e H2S nga sasia
100mg:1g deri në sasinë 200 mg:1g, ku arrin rezultat optimal, H2S = 105.4mg/l për të
njëjtën sasi të koagulantëve. Për FeCl3/Ca(OH)2 rezultati më i mirë arrihet në sasinë 250
mg:1g për vlerën e H2S = 93.5 mg/l.

Figura 5.5.11 ANOVA 2-Way për E.Coli dhe St.Faecalis
Rezultatet ANOVA 2-Way për E.Coli janë: F(1, 15) = 0.947, p = 0.346 për koagulantin;
F(3, 15) = 4.010, p = 0.028 për sasinë; F(3, 15) = 1.901, p = 0.173 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ka diferenca
statistikisht të rëndësishme në vlerën e E.Coli gjatë trajtimit me dy kombinimet e
FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2. Ndryshimi ekziston vetëm për sasitë e tyre. Testi
Tukey post hoc raporton diferenca të rëndësishme midis sasisë 100mg:1g dhe sasisë
150mg:1g, me p = 0.043, ndërmjet sasisë 200mg:1g dhe 250mg:1g nuk ekzistojnë
ndryshime të rëndësishme. FeSO4/Ca(OH)2 vepron më mirë në sasinë 100mg:1g me MPN
= 10.4, për sasitë e tjera nga 150mg:1g deri në 250mg:1g, FeCl3/Ca(OH)2 paraqitet më
mirë duke arritur rezultatin optimal në sasinë 150mg:1g me MPN = 0.
Për St.Faecalis, ANOVA 2-Way paraqet: F(1,15) = 1.448, p = 0.248 për koagulantin;
F(3,15) = 4.347, p = 0.022 për sasinë; F(3,15) = 2.570, p = 0.093 për termin e efektit të
kombinuar: koagulanti * sasia; në nivelin p < 0.05. Rezultatet tregojnë se nuk ka diferenca
statistikisht të rëndësishme në vlerën e St.Faecalis gjatë trajtimit me dy kombinimet e
FeSO4/Ca(OH)2 dhe FeCl3/Ca(OH)2. Ndryshimi ekziston vetëm për sasitë e tyre. Testi
Tukey post hoc raporton diferenca të rëndësishme midis sasisë 100mg:1g dhe sasisë
150mg:1g, me p = 0.031; ndërmjet sasisë 200mg:1g dhe 250mg:1g nuk ekzistojnë
ndryshime të rëndësishme. FeSO4/Ca(OH)2 vepron më mirë në sasinë 100mg:1g me MPN
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= 4.8, për sasitë e tjera nga 150mg:1g deri në 250mg:1g, të 2 koagulantët veprojnë në
mënyrë të njëjtë, duke arritur rezultatin optimal në sasinë 150mg:1g me MPN = 0.
5.6 Analiza e t-testit (paired t-test)
Hipotezat e analizës me t-testin:
Hipoteza H0: Nuk ka ndryshim në vlerat mesatare të parametrave para dhe pas trajtimit me
koagulantë të ndryshëm në sasi të ndryshme.
Hipoteza H1: Ka ndryshim në vlerat mesatare të parametrave para dhe pas trajtimit me
koagulantë të ndryshëm në sasi të ndryshme.
Sipas t-testit: t(gradët e lirisë) = vlera-t; p- niveli i rëndësisë statistikore
Tabela 5.6.1 jep rezultatet e t-testit. Ky informacion lidhet me diferencat para dhe pas
trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 respektivisht në sasitë 100mg:1g; 150mg:1g; 200mg:1g;
1000mg:1g, bazuar në vlerat mesatare të matjes së parametrave, dhe nëse këto diferenca
janë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme. Vlerat statistikore të t-testit për parametrat
e analizuar janë në varësi të sasisë së FeSO4 në rolin e variablit të pavarur, sepse sasia e
Ca(OH)2 është konstante 1000mg/l.
Tabela 5.6.1 Rezultatet e t-testit të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë
trajtuar me koagulantët FeSO4/Ca(OH)2
Parametri

(N) Çiftet e
mostrave para
& pas trajtimit

Mesatare e
Diferencës
±DS

pH

FeSO4/Ca(OH)2
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

-0.46± 0.328
-0.33± 0.592
-1.4± 0.627
-0.38± 0.316

Alk.total
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

NH4+

(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

Cl(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

-315.2±
389.09
-375.66±
689.15
-415.25±
122.02
-192.93±
138.62
3.7± 3.718
3.99± 4.53
1.47± 0.31
7.43± 5.749
1232.67±
1259.67
5436.28±
5759.38
248.13±
307.69
2692.05±
6971.11

95% CI e diferencës

Kufiri i
poshtëm

Kufiri i
sipërm

Vlera
t-test

Vlera- p

-0.868
-0.954
-2.397
-0.55

-0.0519
0.288
-0.402
-0.212

-3.130
-1.379
-4.465
-4.815

0.035
0.226
0.021
0.001

-798.32
-1098.88
-609.41
-266.80

167.92
347.55
-221.08
-119.07

-1.811
-1.335
-6.806
-5.567

0.144
0.239
0.006
0.001

-0.916
-0.769
0.982
4.36

8.31
8.752
1.967
10.49

2.225
2.155
9.529
5.170

0.09
0.084
0.002
0.001

-331.41
-607.81
-241.47
-1022.59

2796.75
11480.38
737.74
6406.69

2.188
2.312
1.613
1.545

0.094
0.069
0.205
0.143
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COD
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

SO42(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

TSS
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

TDS
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

Cr.total

(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

H2 S
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

E.Coli
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g
(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

St.Faecal
(N= 5)100mg:1g
(N=6)150mg:1g

174.24±
107.29
210.50±
201.13
75± 83.86
315.2±
448.97
-44.83±
216.05
257.45±
523.77
-27.55±
81.43
-36.95±
74.42
108.2±
245.43
443.38±
407.74
16.75±
193.16
262.35±
1776.22
-1979±
3333.48
4508.16±
11703.29
-2635±
2335.65
-1117.87±
952.85
15± 4.948
5.35± 1.83
27.79±
25.29
17.36± 4.33
86.96±
108.47
516.3±
1192.2
56.02±
42.315
118.05±
117.15
1385.2±
471.75
1219.6±
603.88
1435.75±
345.16
1606.75±
1.238
757.6±
345.37
706.83±

41.01
-0.576
-58.44
75.96

307.46
421.57
208.44
554.44

3.63
2.564
1.789
2.808

0.022
0.05
0.172
0.013

-313.09
-292.22
-157.13
-76.60

223.42
807.12
102.02
2.709

-0.464
1.204
-0.677
-1.986

0.667
0.282
0.547
0.066

-196.54
15.48
-290.61
-684.13

412.94
871.28
324.11
1208.84

0.986
2.664
0.173
0.591

0.380
0.045
0.873
0.563

-611806
-7773.68
-6351.55
-1625.61

2160.06
16790.02
1081.55
-610.13

-1.327
0.944
-2.256
-4.693

0.255
0.389
0.109
0.001

8.856
3.43
-12.456
15.056

21.146
7.27
68.037
19.675

6.778
7.171
2.198
16.027

0.002
0.001
0.115
0.001

-47.72
-734.83
-11.30
55.62

221.64
1767.43
123.35
180.47

1.793
1.061
2.648
4.031

0.148
0.337
0.077
0.001

799.44
585.92
886.51
1606.09

1970.95
1853.40
1984.98
1607.40

6.566
4.947
8.319
5190.27

0.003
0.004
0.004
0.001

328.76
360.94

1186.43
1052.72

4.905
5.253

0.008
0.003
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(N=4)200mg:1g
(N=16)1000mg:1g

329.59
775.5± 285
1003.87±
236.21

322
878

1228.99
1129.74

5.442
16.99

0.012
0.001

Tabela 5.6.2 Rezultatet e t-testit të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë
trajtuar me koagulantët FeCl3/Ca(OH)2
Parametri

(N) Çiftet e
mostrave para
& pas trajtimit

pH

Alk.total

FeCl3/Ca(OH)2
(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g

NH4+
Cl-

(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g

COD
SO42TSS

(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g

TDS

(N=4) 100mg:1g

Cr.total
H2 S
E.Coli
St.Fecal

(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g
(N=4) 100mg:1g

Mesatare e
Diferencës
±DS
-0.325± 0.263
-202.5±
238.659
12.85± 9.56
9815.67±
11112.38
175± 107.94
274.5± 556.82
978.25±
1261.8
-2265±
4312.22
14.91± 4.11
45± 37.46
1289.75±498.5
859.5± 579.81

95% CI e diferencës

Kufiri i
poshtëm

Kufiri i
sipërm

Vlera
t-test

Vlera- p

-0.743
-582.26

0.093
177.26

-2.472
-1.697

0.09
0.188

-2.364
-7866.60

28.06
27497.95

2.688
1.767

0.075
0.175

3.23
-611.53
-1029.57

346.76
1160.54
2986.07

3.242
0.986
1.551

0.048
0.397
0.219

-9126.7

4596.70

-1.051

0.371

8.37
-14.56
496.52
-63.11

21.46
104.66
2082.97
1782.11

7.254
2.405
5.175
2.965

0.005
0.095
0.014
0.059

Tabela 5.6.2 paraqet informacion në lidhje me diferencat në vlerën mesatare të
parametrave të analizuar para dhe pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 në sasinë (100mg:1g).
Tabela 5.6.3 jep rezultate të t-testit për diferencat në vlerën mesatare të parametrave të
analizuar para dhe pas trajtimit me FeSO4/ FeCl3/Ca(OH)2 në sasinë (100mg:150mg:1g)
nëse këto diferenca kanë rëndësi statistikore.
Tabela 5.6.4 paraqet rezultatet e t-testit për diferencat në vlerën mesatare të parametrave të
analizuar para dhe pas trajtimit me Al(OH)3/Ca(OH)2 në sasinë (150mg:500mg) dhe nëse
këto diferenca janë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme në studim.
Tabela 5.6.3 Rezultatet e t-testit të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë
trajtuar me koagulantët FeSO4/ FeCl3/Ca(OH)2
Parametri

(N) Çiftet e
mostrave para
& pas trajtimit
FeSO4/
FeCl3/Ca(OH)2

95% CI e diferencës
Mesatare e
Diferencës
±DS

Kufiri i
poshtëm
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pH

Alk.total
NH4+
ClCOD
SO42TSS
TDS
Cr.total
H2 S
E.Coli
St.Fecal


(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g
(N=2)
100mg:50mg:1g

-0.95± 0.919

-9.2

7.3

-1.462

0.382

-359.5±
523.96
0.9± 0.424

-5067.14

4348.14

-0.970

0.510

-2.91

4.71

3

0.205

399.4±
539.66
62.8±
35.638
65.33±
166.58
2± 100.40

-4449.28

5248.08

1.047

0.485

-257.39

382.99

2.492

0.243

-1431.33

1561.99

0.555

0.678

-900.14

904.14

0.028

0.982

-12335±
9736.86
11.2± 15.51

-99817.21

75147.21

-1.792

0.324

-128.15

150.57

1.022

0.493

27.2± 9.616

-59.20

113.60

4.00

0.156

1608± 1.41

1595.29

1620.70

1608

0.001

917.5±
0.707

911.14

923.853

1835

0.001

t-test- pH

Sipas tabelës 5.1, vlerat e t-test për diferencën e mesatares së pH trajtuar me 100mg/l
FeSO4 janë : t(4) = -3.130; p = 0.035; intervali i besueshmërisë 95% CI për diferencën
është ( -0.868, -0.0519); për sasinë 200 mg/l FeSO4 t-test për pH është: t(3) = -4.465; p =
0.021; intervali CI është (-2.397, -0.402); për sasinë 1000 mg/l FeSO4 t-test për pH është:
t(15) = -4.815; p < 0.001; intervali CI është (-0.55, -0.212). Në këto raste rezulton vlera e p
< 0.05, konfirmon që diferenca në vlerën mesatare të pH të mostrave si rrjedhim i trajtimit
me koagulantët FeSO4/Ca(OH)2 në sasitë e ndryshme, është statistikisht e rëndësishme.
Pra, arrijmë në përfundimin se diferencat në mesataren e pH nuk janë të rastësishme, por
ndodhin si rezultat i manipulimit nga (VP)-sasia e ndryshme e FeSO4 . Si rrjedhim,
hipoteza H0 kundërshtohet dhe për pasojë pranohet hipoteza H1. Megjithatë, po ti
referohemi intervalit të vlerave 95% CI, kjo diferencë rezulton relativisht e vogël, pra
praktikisht jo shumë e rëndësishme.
Vlerat e t-test për pH në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi të
ndryshme paraqesin diferenca statistikisht dhe praktikisht jo të rëndësishme në nivelin p <
0.05. Si rrjedhim pranohet hipoteza H0.
Tabela 5.6.4 Rezultatet e t-testit të parametrave fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë
trajtuar me koagulantët Al(OH)3/Ca(OH)2
Parametri

(N) Çiftet e
mostrave para
& pas trajtimit
Al(OH)3/Ca(OH)2

95% CI e diferencës
Mesatare e
Diferencës

Kufiri i
poshtëm
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±DS
pH

Alk.total
NH4+
ClCOD
SO42TSS
TDS
Cr.total
H2 S
E.Coli
St.Fecal


(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg
(N=3)
150mg/500mg

0.43± 0.230

-1.007

0.14

-3.250

0.083

-310±
253.57
5.06± 5.15

-939.91

319.91

-2.117

0.168

-7.74

17.88

1.701

0.231

5585.33±
6082.97
685.33±
289.14
-13.68±
36.56
752±
2193.87
15682.33±
27555.51
53.98±
90.08
218.73±
326.49
1020±
541.48
602± 290.01

-9525.62

20696.28

1.590

0.253

-32.94

1403.61

4.105

0.055

-104.5

77.14

-0.648

0.583

-4697.87

6201.87

0.594

0.613

-52769.36

84134.03

0.986

0.428

-169.79

277.76

1.038

0.408

-592.32

1029.79

1.160

0.366

-325.13

2365.13

3.263

0.082

-118.43

1322.43

3.595

0.069

t-test- Alkaliniteti total

Vlerat e t-test për alkalinitetin total sipas tabelës 5.1 raportohen për 200mg/l FeSO4: t(3) =
-6.806; p = 0.006; intervali i besueshmërisë 95% CI ( -609.41, -221.08); për 1000mg/l
FeSO4 : t(15) = -5.567; p < 0.001; intervali i besueshmërisë 95% CI ( -266.8, -119.07); p<
0.05 konfirmon një diferencë statistikisht të rëndësishme. Referuar diferencës së madhe të
vlerave në intervalin CI, rezulton se kjo diferencë është praktikisht e rëndësishme. Për
pasojë pranohet hipoteza H1.
Vlerat e t-test për alkalinitetin total në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në
kombinime dhe sasi të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në
nivelin p < 0.05. Si rrjedhim pranohet hipoteza H0.


t-test- NH4+

t-test për jonet amonium jepet për sasinë 200mg/l FeSO4: t(3) = 9.529; p = 0.002; intervali
95% CI ( 0.982, 1.967); për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 5.170; p < 0.001; intervali i
besueshmërisë 95% CI ( 4.36, 10.49); Në të dy rastet, p < 0.05 konfirmon një diferencë
statistikisht të rëndësishme. Diferenca jo e madhe e vlerave në intervalin CI, tregon
relativisht për një diferencë praktikisht jo të rëndësishme. Ka vend hipoteza H1.
Vlerat e t-test për NH4+ në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi
të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në nivelin p < 0.05. Si
rrjedhim pranohet hipoteza H0.
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t-test- CODIMn

Sipas tabelës 5.1 vlerat e t-test për COD rezultojnë: për sasinë 100mg/l FeSO4: t(4) = 3.63;
p = 0.022; intervali 95% CI ( 41.01, 307.46); për 150mg/l FeSO4: t(5) = 2.564; p = 0.05;
intervali 95% CI ( -0.576, 421.57); për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 2.808; p = 0.013;
intervali 95% CI ( 75.96, 554.44); p < 0.05 dhe diferenca e madhe e vlerave në intervalin
95% CI në të tre rastet konfirmon një diferencë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme
në rastin e COD në studim.
Vlerat e t-test për COD në rastin e trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 ,(100mg:lg) rezultojnë
statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme: t(3) = 3.242; p = 0.048; intervali 95% CI
( 3.23, 346.76), vlera p < 0.05. Pranohet hipoteza H1, kundërshtohet hipoteza H0.
Vlerat e t-test për COD në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi
të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme sepse vlera p > 0.05. Si
rrjedhim pranohet hipoteza H0.


t-test- TSS

Vlerat e t-test për TSS rezultojnë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme për sasinë 150
mg/l FeSO4: t(5) = 2.664; p = 0.045; intervali 95% CI ( 15.48, 871.28). Pranohet hipoteza
H1.
Vlerat e t-test për TSS në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi
të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në nivelin p < 0.05. Si
rrjedhim pranohet hipoteza H0.


t-test- TDS

Vlerat statistikore të t-test për TDS paraqiten statistikisht të rëndësishme për 1000mg/l
FeSO4: t(15) = 16.027; p < 0.001; intervali 95% CI ( 15.05, 19.675); Diferenca aktualisht
e vogël e vlerave të TDS, tregon për një rezultat praktikisht jo të rëndësishëm.
Vlerat e t-test për TDS në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi
të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në nivelin p < 0.05. Si
rrjedhim pranohet hipoteza H0.


t-test- Kromi total

Vlerat t-test për kromin total rezultojnë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme për
100mg/l FeSO4: t(4) = 6.778; p = 0.002; intervali 95% CI ( 8.856, 21.146); për 150mg/l
FeSO4: t(5) = 7.171; p = 0.001; intervali 95% CI ( 3.43, 7.27); për 1000mg/l FeSO4: t(15)
= 16.027; p < 0.001; intervali 95% CI ( 15.056, 19.675); në të 3 rastet p< 0.05.
Vlerat e t-test për Cr në rastin e trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2,(100mg:lg) raportohen
statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme: t(3) = 7.254; p = 0.005; intervali 95% CI
( 8.37, 21.46), vlera p < 0.05. Pranohet hipoteza H1.
Vlerat e t-test për kromin total në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime
dhe sasi të ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në nivelin p <
0.05. Si rrjedhim pranohet hipoteza H0.
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t-test- H2S

Vlerat statistikore të t-test për H2S raportohen statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme
për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 4.031; p = 0.001; intervali 95% CI ( 55.62, 180.47); Pranohet
hipoteza H1.
Vlerat e t-test për H2S në rastin e trajtimit me koagulantët e tjerë në kombinime dhe sasi të
ndryshme paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme në nivelin p < 0.05. Si
rrjedhim pranohet hipoteza H0.


t-test- E.Coli

Vlerat t-test për E.Coli rezultojnë statistikisht të rëndësishme në të gjitha rastet e trajtimit
me sasi të ndryshme të FeSO4: për 100mg/l FeSO4: t(4) = 6.566; p = 0.003; intervali 95%
CI ( 799.44, 1970.95); për 150mg/l FeSO4: t(5) = 4.947; p = 0.004; intervali 95% CI (
585.92, 1853.40); për 200mg/l FeSO4: t(3) = 8.319; p = 0.004; intervali 95% CI ( 886.51,
1984.98); për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 5190.27; p < 0.001; intervali 95% CI ( 1606.09,
1607.40); në të 4 rastet p < 0.05 konfirmon rezultat statistikisht të rëndësishëm dhe
praktikisht të rëndësishëm në 3 rastet e para, referuar diferencës së vogël të vlerave në
rastin e 4, rezultati konsiderohet praktikisht jo i rëndësishëm.
Vlerat e t-test për E.Coli në rastin e trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2, (100mg:lg) rezultojnë
statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme: t(3) = 5.175; p = 0.014; intervali 95% CI
( 496.52, 2082.97), vlera p < 0.05.
Vlerat e t-test për E.Coli në rastin e trajtimit me FeSO4 /FeCl3/Ca(OH)2 ,(100mg:50mg:lg)
paraqesin diferenca statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme: t(1) = 1608; p < 0.001;
intervali 95% CI ( 1595.29, 1620.70), vlera p < 0.05. Në të gjitha rastet e mësipërme
pranohet hipoteza H1.
Vlerat e t-test për E.Coli në rastin e trajtimit me Al(OH)3/Ca(OH)2, (150mg:500mg)
paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme: vlera p > 0.05. Pranohet hipoteza H0.


t-test- St. Faecalis

Vlerat t-test për St.Faecalis rezultojnë statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme në të
gjitha rastet e trajtimit me sasi të ndryshme të FeSO4 : për 100mg/l FeSO4: t(4) = 4.905; p
= 0.008; intervali 95% CI ( 328.76, 1186.43); për 150mg/l FeSO4: t(5) = 5.253; p = 0.003;
intervali 95% CI ( 360.94, 1052.72); për 200mg/l FeSO4: t(3) = 5.442; p = 0.012; intervali
95% CI ( 322, 1228.99); për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 16.99; p < 0.001; intervali 95% CI
( 878, 1129.74); në të 4 rastet p< 0.05 konfirmon rezultat statistikisht dhe praktikisht të
rëndësishëm.
Vlerat e t-test për St.Faecalis në rastin e trajtimit me FeSO4/FeCl3/Ca(OH)2,
(100mg:50mg:lg) paraqesin diferenca statistikisht dhe praktikisht të rëndësishme: t(1) =
1835; p < 0.001; intervali 95% CI ( 911.14, 923.853), vlera p < 0.05. Në këto raste vlen
hipoteza H1.
Vlerat e t-test për St.Faecalis në rastin e trajtimit me
FeCl3/Ca(OH)2 dhe
Al(OH)3/Ca(OH)2, (150mg:500mg) paraqesin diferenca statistikisht jo të rëndësishme
sepse vlera p > 0.05. Pranohet hipoteza H0.
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 t-test- ClVlerat t-test për kloruret rezultojnë statistikisht dhe praktikisht jo të rëndësishme në të
gjitha rastet e trajtimit me sasi të ndryshme të FeSO4 : për 100mg/l FeSO4: t(4) = 2.188; p
= 0.094; intervali 95% CI ( -331.41, 2796.75); për 150mg/l FeSO4: t(5) = 2.312; p =
0.069; intervali 95% CI ( -607.81, 11480.38); për 200mg/l FeSO4: t(3) = 1.613; p = 0.205;
intervali 95% CI ( -241.47, 737.74);
për 1000mg/l FeSO4: t(15) = 1.545; p =0.143;
intervali 95% CI ( -1022.59, 6406.69); në të 4 rastet p > 0.05 konfirmon rezultat
statistikisht jo të rëndësishëm. Ky rezultat vlen në të gjitha rastet e trajtimit me koagulantët
e tjerë në sasi të ndryshme. Pranohet hipoteza H0.
t-test- SO42Vlerat t-test për sulfatet raportohen statistikisht dhe praktikisht jo të rëndësishme në të
gjitha rastet e trajtimit me sasi të ndryshme të FeSO4 : për 100mg/l FeSO4: t(4) = -0.464; p
= 0.667; intervali 95% CI ( -313.09, 223.42); për 150mg/l FeSO4: t(5) = 1.204; p = 0.282;
intervali 95% CI (-292.22, 807.12); për 200mg/l FeSO4: t(3) = 0.677; p = 0.547; intervali
95% CI ( -157.13, 102.2); për 1000mg/l FeSO4: t(15) = -1.986; p = 0.066; intervali 95%
CI ( -76.60, 2.709); në të 4 rastet p > 0.05 konfirmon rezultat statistikisht jo të
rëndësishëm. Vlera e p > 0.05 konfirmohet dhe në rastet e trajtimit me koagulantët e tjerë
në sasi të ndryshme. Pranohet hipoteza H0.
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KAPITULLI VI
Përfundime
Nga matjet e kryera dhe rezultatet për vlerësimin e shkarkimeve industriale të përpunimit
të lëkurës arrijmë në këto përfundime:
 Vlerat e parametrave fiziko-kimikë dhe bakteriologjikë të ujërave të shkarkuara nga
përpunimi i lëkurës nuk plotësojnë normat e lejuara të standardit kombëtar dhe
rekomandimet ndërkombëtare për këtë industri, përjashtim bën vetëm temperatura
si parametër fizik.
 Studimi argumenton se shëndeti i punëtorëve mund të ndikohet nga kushtet e punës
dhe kimikatet e rrezikshme që përdoren në proces. Mungesa e evidencave apo
simptomave të jashtme të sëmundjeve profesionale tregon cilësi të mirë të ajrit në
mjediset e punës në sajë të ventilimit artificial dhe natyral për reduktimin e erërave
të këqija dhe emisioneve të gazeve ndotës në ambientin e punës.
 Shkarkimet e lëngëta të përpunimit të lëkurës karakterizohen nga vlera të larta
alkaline të pH, pavarësisht nga diferencat e pH në fazat e procesit. 26% e mostrave
ujore në studim, plotësojnë kriterin standard, pjesa tjetër e vlerave të pH rezulton
jashtë limitit të lejuar, prandaj ato duhet të neutralizohen para derdhjes në lumë. Në
stacionet e tjera vlera e pH përmbush standardin.
 Vlerat e Alkalinitetit prezantohen në nivele të larta, megjithëse për vlerësimin e tij
nuk ekzistojnë vlera të përcaktuara në shumë standarde ndërkombëtare. 26% e
vlerave të Alkalinitetit i referohen vlerës standarde 750 mg/l CaCO3, të tjerat
rezultojnë mbi këtë limit. Në pikat e tjera monitoruese Alkaliniteti është brenda
limitit 500mg/l CaCO3 sipas USEPA-s.
 Për jonet amonium, rezulton se 34% e mostrave të ujit në këtë studim e kanë këtë
tregues jashtë normës 10mg/l referuar (VKM, 2005), (EHS, 2007). 66% e vlerave
bie brenda nivelit të lejuar, megjithatë kontrolli dhe reduktimi i sasisë së NH4+
mbetet një pikë kritike që duhet vlerësuar për përmirësimin e performancës së
procesit. Në stacionin 2, vlera e NH4+ plotëson standardin, ndërsa në stacionet 3
dhe 4, vlera e NH4+ e kalon limitin e sigurisë 0.2 mg/l për ujërat e lumenjve për
zhvillimin e florës dhe faunës ujore.
 COD prezantohet në nivele të larta si rezultat i dekompozimit të përbërjes
proteinike në shkallë të lartë që gjendet në përmbajtjen e ujërave industrialë. Vetëm
26% e vlerave të COD plotësojnë limitin e lejuar, vlerat e COD në stacionet e tjera
monitoruese bien nën normën standarde.
 Kloruret në shkarkimet ujore të lëkurës rezultojnë me vlerë mesatare 5 herë më
shumë se norma (1000mg/l) sipas udhëzimeve (EHS, 2007). 18% e vlerave të
klorureve plotësojnë kriterin. Kloruret në Stacionin 2 janë brenda normës (EHS,
2007), por krahasuar me limitin 250 mg/l për ujërat e lumenjve, 36% e vlerave të
klorureve janë brenda normës, si rrjedhim ato mbeten rrezik për mjediset ujore
pritëse sepse ndikojnë në zhvillimin e organizmave të gjallë në të. Në stacionet 3
dhe 4 vlera e klorureve është konform standardit.
 Sulfatet janë lloji i dytë i kripërave të zakonshme që gjenden në mbetjet ujore të
lëkurës. 34% e vlerave të sulfateve në shkarkimet e lëkurës plotësojnë normën
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standarde 300mg/l sipas udhëzimeve (EHS, 2007). Në stacionet e tjera, vlerat e
sulfateve qëndrojnë nën kufirin e lejuar sipas standardit USEPA, 250 mg/l.
6% e vlerave të TSS janë brenda vlerës 50 mg/l sipas (VKM, 2005) dhe (EHS,
2007) për industrinë e lëkurës. Në Stacionin 2, 16% e vlerave të TSS janë brenda
standardit. Në nivele kritike qëndron vlera e TSS në Stacionet 3 dhe 4, ku 100% e
vlerave të TSS ndodhen mbi normën 10mg/l sipas NIVA-s, duke e klasifikuar ujin
e lumit Osum në këto pika në klasën mjedisore “ shumë i ndotur”. TSS vlerësohen
si faktor i rëndësishëm në dëmtimin e mjediseve ujore pritëse dhe ujin e lumit në të
gjitha stacionet, si pasojë e zhvillimit të përshpejtuar të erozionit në shtratin e lumit.
Luhatjet ekstreme në nivelin e TSS ndodhin në kushtet e motit me reshje.
TDS në shkarkimet ujore të lëkurës i referohen sasisë së madhe të kimikateve të
përdorura në proces. Krahasuar me limitin 2100mg/l, vlera mes.16595.11mg/l
rezulton tepër e lartë. Nivelet e TDS qëndrojnë shumë të larta 4702.97mg/l dhe në
Stacionin 2, ku bashkohen ujërat industriale me ujin e lumit. Në Stacionin 4 kemi
fluktacione të nivelit të TDS. Krahasuar me limitin 500mg/l sipas USEPA-s për
ujërat e lumenjve, vlera mes. 627.11mg/l për TDS në këtë stacion e kalon normën.
Në Stacionin 3 mesatarja 186.84mg/l qëndron nën këtë normë, sepse ndotja e
shkarkimeve të lëkurës dhe aktivitetet e tjera antropogjenike nuk kanë ndikim të
rëndësishëm në nivelet e këtij indikatori.
Kromi në shkarkimet ujore të lëkurës ndodhet në formën 3-valente dhe gjenerohet
nga përdorimi i kripërave të kromit në regjjen e lëkurës. 2% e mostrave ujore
rezultojnë me vlerën e Cr < 0.5 mg/l, po mbi këtë limit qëndrojnë vlerat e Cr dhe
në Stacionin 2, ku vlera max. arrin 32mg/l. Në stacionet 3 dhe 4, vlerat e Cr
regjistrohen 0.7μg/l dhe 1.74μg/l nën kufirin 0.5mg/l, por mbi standardin NIVA
0.2μg/l duke e klasifikuar ujin e lumit Osum në këto vendndodhje në klasën
mjedisore “ mesatarisht të ndotur”.
H2S dhe sulfuret janë përgjegjës për erën e keqe dhe shqetësuese të ujërave të
përdorura në përpunimin e lëkurës. Sulfuret gjenden në nivele të larta kritike në të
gjitha mostrat ujore mbi limitin 1mg/l sipas (VKM, 2005) dhe (EHS, 2007). Dhe në
Stacionin 2, ku ato bashkohen me ujërat e lumit, e tejkalojnë shumë herë limitin e
lejuar dhe paraqesin rrezik toksikologjik për jetën ujore. Në Stacionin 3, 4% e
mostrave ujore i kanë sulfuret në sasinë > 1mg/l, dhe në Stacionin 4, 26% e numrit
të mostrave e tejkalojnë normën e lejuar.
Ngarkesa bakteriologjike, E.Coli dhe St.Faecalis e ujërave të përpunimit të lëkurës
qëndron mbi standardin MPN 400/100 ml sipas (EHS, 2007), të tilla rezultate
vlejnë dhe për Stacionin 2 ku ato bashkohen me ujin e lumit dhe paraqesin rrezik të
lartë si pathogjenë në ujë. Numri i mikroorganizmave fekalë në stacionet 3 dhe 4, e
klasifikon ujin e lumit Osum në klasën IV të cilësisë mjedisore ”i keq” me vlerat e
MPN 200-1000.
Gjatë përpunimit të lëkurës nga makineritë dhe reaksionet kimike çlirohet nxehtësi,
pluhura, avuj gazesh, zhurma ndaj të cilave punëtorët janë të ekspozuar çdo ditë.
Nga parametrat e mikroklimës në ambientin e punës, 16% e vlerave të temperaturës
rezulton mbi normë. 80% e matjeve të lagështisë relative gjenden mbi vlerën
standarde. Nga matjet e CO2, 2.6% e vlerave gjenden mbi normën 5000 mg/m3 në
mjedisin e punës.
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Nivelet e emisioneve të NH3 gjatë gjithë kohës së studimit rezultuan brenda normës
20mg/m3. Nga matjet e H2S, 5.3% e vlerave gjenden mbi standardin 10 mg/m3,
94.7% plotësojnë limitin e lejuar, pra emisionet e këtyre ndotësve të ajrit në
mjedisin e punës nuk paraqesin rrezik për shëndetin e punëtorëve.
Aplikimi i proceseve koaguluese në shkarkimet ujore të lëkurës përmirësoi
dukshëm të gjithë parametrat. Trajtimi i kombinuar FeSO4/Ca(OH)2 rezulton i
rëndësishëm në: reduktimin e NH4+ 82.28%; ulje të COD 59.2%; ulje të klorureve
72.3%; reduktim të sulfateve 38.91%; TSS 74.72%; TDS 17.61% dhe H2S 81.31%;
ulje drastike e Cr 95.22%, 72.92%, 99.2%, 99.14% me 100mg, 150mg, 200mg, 1g
FeSO4; ulje e koliformeve fekale nga 99.21 – 100% me të gjitha sasitë e FeSO4;
rezultate optimale për eleminimin e erës shqetësuese të shkarkimeve ujore të
lëkurës, ndërsa për eleminimin e ngjyrës efekti optimal arrihet deri në 200mg:1g
FeSO4-Ca(OH)2.
Trajtimi i kombinuar FeCl3/Ca(OH)2 rezulton i rëndësishëm në: uljen e NH4+
88.57%; reduktim të klorureve 69.74%; ulje të COD 88.88% me 200mg; ulje të
sulfateve 25.11%; ulje të TSS 94.33%; ulje të TDS 38.51%; ulje drastike e Cr
93.91%, 99.38%, 88%, 90.3% me 100mg, 150mg, 200mg, 250mg FeCl3; ulje e H2S
54.16%; ulje e koliformeve fekale nga 96 – 100% me të gjitha sasitë e FeCl3. Rritja
më e ulët e pH 3.23% dhe alkalinitetit 10.07% me 100mg FeCl3; rezultate optimale
për eleminimin e erës shqetësuese të shkarkimeve ujore të lëkurës, ndërsa për
eleminimin e ngjyrës nuk është efektiv.
Analiza ANOVA–One Way tregon një ndryshim statistikor të rëndësishëm të
vlerave mesatare për
parametrat fiziko-kimikë dhe bakteriologjikë midis
stacioneve për mostrat ujore të analizuara. ANOVA – One Way tregon një
ndryshim jo të rëndësishëm në vlerat mesatare të temperaturës dhe TSS ndërmjet 4
stacioneve. Në lidhje me parametrat e mikroklimës, ANOVA– One Way tregon
ndryshim të rëndësishëm në vlerat mesatare të tyre midis 3 viteve dhe rezultat
statistikisht jo të rëndësishëm në mesataren e NH3 dhe H2S midis 3 viteve në
studim.
Regresi i shumëfishtë u aplikua për përshkrimin e lidhjes së ndërsjellë midis
variablave të grupuar dhe gjetjen e parashikuesve më të mirë për parametrat e
rëndësishëm nëpërmjet modeleve të përshtatshme të ekuacioneve të regresit.
Parashikuesit më të mirë të variablave kryesorë në të 4 stacionet sipas ekuacioneve
të regresit janë:
1. Për pH - Alkaliniteti
2. Për TDS - pH, sulfatet, kloruret
3. Për jonet NH4+ - pH, COD
4. Për TSS – modeli i ekuacionit të regresit nuk përshtatet me të dhënat (nuk ka
parashikues më të mirë)
5. Për jonet H2S - pH, COD, sulfatet
6. Për kromin - pH, TDS
7. Për E.Coli - St. Faecalis, COD
8. Për CO2 - temperatura, lagështia
ANOVA 2-Way raporton ndryshim statistikor jo të rëndësishëm për të gjithë termat
në vlerën e parametrave fiziko-kimikë dhe mikro-biologjikë në trajtimin e
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kombinuar me FeSO4/Ca(OH)2 dhe trajtimin me FeCl3/Ca(OH)2. Ndryshime të
rëndësishme rezultojnë për termin sasi në lidhje me parametrat: TSS, E.Coli, St.
Faecalis.
t- test raporton ndryshim të rëndësishëm në vlerat mesatare të parametrave para dhe
pas trajtimit me FeSO4/Ca(OH)2 në të gjitha sasitë; t- test raporton ndryshim të
rëndësishëm statistikor në vlerat mesatare të COD, Cr, E.Coli, St. Faecalis para dhe
pas trajtimit me FeCl3/Ca(OH)2 në sasitë: (100mg:lg), (150mg:lg). Gjithashtu t-test
raporton ndryshim të rëndësishëm në vlerat mesatare të E.Coli, St. Faecalis para
dhe pas trajtimit me FeSO4/FeCl3/Ca(OH)2 në sasinë (100mg:50mg:lg). Vlerat ttest për kloruret dhe sulfatet raportohen statistikisht jo të rëndësishme në të gjitha
rastet e trajtimit me koagulantët.

Rekomandime
Për kontrollin dhe reduktimin e ndotjes nga industria e përpunimit të lëkurës janë të
nevojshme rekomandimet e mëposhtme:
 Zëvendësimi i kimikateve të dëmshëm për mjedisin me lloje më pak të rrezikshme;
mbajtja e një inventari të rregullt për përdorimin e kimikateve në çdo fazë të
procesit; ruajtja në vende të caktuara, etiketimi, paketimi, pajisja me certifikatën e
sigurisë (MSDS) dhe përdorimi i tyre në mënyrë të tillë që të minimizojë rrezikun e
aksidenteve.
 Reduktimi i sasisë së kripërave të përdorura sa më tepër që të jetë e mundur (koha e
konservimit të lëkurës) si dhe sasisë së ujit për konsum në proces; zëvendësimi i
pjesshëm i kripërave të amoniumit me acide të dobëta organike.
 Riciklimi i ujërave të përdorura në proceset më pak kritike në çdo rast që është e
mundur dhe grumbullimi i ujërave të larjes.
 Aplikimi i procesit të rigjenerimit të kromit duke ripërdorur shkarkimet ujore me
përmbajtje kromi.
 Implementimi i domosdoshëm i trajtimit primar dhe kimik (koagulim, flokulim) në
shkarkimet e lëngëta për reduktimin e sasisë më të madhe të lëndëve pezull,
lëndëve organike dhe substancave toksike, neutralizimin e pH për transformimin e
tyre në ujëra me përmbajtje uniforme, të gatshme për shkarkime në mjediset ujore.
 Problemi i kontrollit të erërave me anë të mirëmbajtjes (koha e shkurtër e ruajtjes),
ndarjes, riciklimit të mbetjeve të ngurta dhe organike dhe depozitimin e llumit në
vende të sigurta.
 Informimi dhe trajnimi i personelit për sigurinë teknike në lidhje me përdorimin e
agjentëve të rrezikshëm; dhënia e rregullt e suplementit ditor punëtorëve; marrja e
njohurive dhe ndërgjegjësimi i pronarëve, administratorëve, punëtorëve dhe
komunitetit përreth vendndodhjes së objekteve industrialë në lidhje me impaktin e
këtij procesi në shëndet dhe mjedis.
 Përmirësimi i legjislacionit mjedisor në lidhje me limitet e shkarkimeve ujore të
lëkurës që në të ardhmen e afërt të jenë subjekt i ndryshimit duke futur nën kontroll
parametra të rinj si indikatorë të ndotjes.
 Autoritetet shtetërore qendrore dhe lokale duhet të kontribuojnë me subvencionime
për ndërtimin e impianteve të trajtimit për mbetjet në industrinë e lëkurës.
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Konkluzione





Shkarkimet e lëngëta të fabrikave të lëkurës janë përbërje komplekse organike dhe
inorganike që gjenerohen nga të gjitha fazat e procesit industrial dhe derdhen pa
asnjë lloj trajtimi paraprak në ujërat e lumit Osum. Në fokusin e problemeve
mjedisore aktuale ato zënë një vend të rëndësishëm në degradimin e cilësisë së
ujërave pritës sipërfaqësorë, dëmtimin e biodiversitetit ujor, sipërfaqes tokësore
rreth pikave të shkarkimit dhe ekosistemit në tërësi, prandaj është i domosdoshëm
aplikimi i proceseve pastruese ose teknologjive të avancuara për reduktimin e
ndotësve në shkarkimet e industrisë së lëkurës.
Studimi paraqet interes në vlerësimin aktual të efekteve negative të ndotësve që
gjeneron industria e lëkurës në mjedis. Shërben si material referues dhe ndihmës
për operatorët në industrinë e lëkurës si dhe për të gjitha palët e interesuara.
Ky disertacion është i pari i këtij lloji në Shqipëri, që analizon në mënyrë shkencore
dhe të hollësishme efektivitetin dhe rëndësinë e implementimit të
koagulim/flokulimit për reduktimin e nivelit të ndotjes dhe përmirësimin e
performancës mjedisore të procesit industrial në përpunimin e lëkurës.

147

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Referencat
1. Azom M.R., Mahmud K., Yahya S.M., Sontu A., Himon S.B.(2012).
“Environmental Impact Assessment of Tanneries: A Case Study of Hazaribag in
Bangladesh”.International Journal of Environmental Science and Development,
3(2):152-156.
2. Akan J.C., Moses E.A., Ogugbuaja V.O., Abah J.(2007).“Assessment of Tannery
Industrial Effluents from Kano Metropolis, Kano State, Nigeria”. Journal of
Applied Sciences, 7(19):2788-2793.
3. Floqi T., Vezi D., Malollari I.(2006).“Identification and evaluation of water
pollution from Albanian tanneries”. Elsevier, Desalination 213:56-64.
4. History of Leather-Leather Resource, (http://www.leatherresource.com/history.html)
5. Tanning –Wikipedia, the free encyclopedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Tanning)
6. European Commission “Executive Summary,”(https://circabc.europa.eu/...taneries)
7. Monitor (2007). “Lëkurët, si po e dëmtojnë mjedisin”, (http://www.monitor.al/)
8. Ozgunay H., Colak S., Mutlu M.M., Akyuz F.(2007).“Characterization of Leather
Industry Wastes”.Polish Journal of Environmental Studies, 16(6): 867-873.
9. The
Chemistry
of
the
Leather
(http://nzic.org.nz/ChemProcesses/animal)

Industry

–

New

Zealand

10. Environment Protection Authority (2007) “Guidelines for Regulatory monitoring
and testing: Water and Wastewater Sampling”, 5–28, South Australia,
(http://nepis.epa.gov)
11. Hylli M.(2014). “Vlerësimi i cilësisë së lëkurës për këpucë dhe ndikimi në mjedis
nga përpunimi i saj”. Disertacion. Departamenti i Tekstilit dhe Modës. Fakulteti i
Inxhinierisë Mekanike. Universiteti Politeknik i Tiranës, 26-42.
12. Alushllari M. (2013). “ Vlerësimi dhe ndikimi mjedisor i mbetjeve industriale (Pb)
në territorin e ish Uzinës së Batrive, Berat”. Disertacion. Departamenti i Kimisë
Industriale. Fakulteti i Shkencave të Natyrës. Universiteti i Tiranës,
(https://docs.google.com/a/fshn.edu.al/viewer)
13. World Bank Group (April 30, 2007)“Environmental, Health, and Safety Guidelines
for Tanning and Leather Finishing”; 2-20, (http://www.ifc.org/wps/wcm/connect)

148

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
14. European Commission (February, 2003) “Integrated Pollution Prevention and
Control (IPPC). Reference Document on Best Available Techniques for the
TanningofHides and Skins. Chapter 1,2. (http://www.prtres.es/data/images/BREF)
15. Tanning-Wikipedia, the free encyclopedia, (http://en.wikipedia.org/wiki/Tanning#)
16. Tanneries, (www.fao.org/wairdocs/lead/x6114e/x6114e05.htm)
17. Leather Production Processes, (https://en.wikipedia.org/wiki/Leather_production)
18. Sathiyamoorthy M., Selvi V., Mekonnen D., Habtamu S.(May 2013). “ Preparation
of Eco-Friendly Leather by Process Modifications to make Pollution Free
Tanneries”. Journal of Engineering, Computers & Applied Sciences(JEC&AS),
2(5):17-22. (www.borjournals.com)
19. Olation-Wikipedia, the free encyclopedia. ( https://en.wikipedia.org/wiki/Olation)
20. Famielec S., Ciurowa K. W., (2011).“Waste from Leather Industry, Threats to the
Environment”. 8(108): 44-47. (http://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource)
21. Singh Y. “ Leather Tanning and Environment-Wealthy
(http://www.wealthywaste.com/leather-tanning-and-environment)

Waste”.

22. World Bank Group (July,1998). Pollution Prevention and Abatement Handbook:”
Tanning and Leather Finishing”. (www.elaw.org/.../world-bank-pollutionprevention)
23. The Federal Environmental Protection Authority (FEPA),(April, 2005).
“Environmental Impact Assessment Guideline for Tanneries”. Addis Ababa,
Ethiopia. (http://www.mom.gov.et/upload/EARG.pdf)
24. Chattha A. J., Shaukat M.M. “An Assessment of Environmental Concerns in the
Leather Industry and proposed remedies: A Case Study of Pakistan”.GIK Institute
of Engineering Sciences and Technology, Pakistan.
(www.environmental-expert.com/Files)
25. International School of Tanning Technology “Chemicals Used in Leather
Processing”. Digital Library. (https://sites.google.com/site/isttschool/usefulinformation/chemicals)
26. Mwinyihija M.(2012).“Pollution Control and Remediation of the Tanning
Effluent”.The Open Environmental Pollution & Toxicology Journal,(3): 55-64.
27. Chemical Management Guide (CMG), (2002): “Improve Chemical Management to
Gain Cost, Savings, Reduce Hazards and Improve Safety”. Pilot Project Chemical
149

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Safety,
Rural
Development,
Division
45,
Bonn,
(http://www2.unitar.org/cwm/publications/cbl/ghs/Documents_2ed/F_Guidance)
28. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Globally_Harmonized_System_of_Classification)
29. Febriana S.A., Jungbauer F., Soebono H., Coenraads P.J.( 22 September, 2011).
“Inventory of the chemicals and the exposure of the worker’s skin to these at two
leather factories in Indonesia”, International Arch Occupational Environmental
Health,DOI10.1007/s00420-011-0700-1.( www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21938)
30. TEGEVA: Guidance for the Leather Industry on fulfilling its REACH Obligations
(June, 2011), “ The Leather
Tanner and REACH”. Version 1.1:6-26.
(http://www.tegewa.de/uploads/media/2011_06_Leather_Tanner_REACH)
31. Lofrano G., Meriç S., Zengin G.E., Orhon D.(2013) “Chemical and biological
treatment technologies for leather tannery chemicals and wastewaters: A review”,
Science of the Total Environment (461-462) Elsevier: 265-281.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv)
32. ECHA: European Chemicals Agency, (http://echa.europa.eu/)
33. Bosnic M., Buljan J., Daniels R., P.(9 August, 2000).UNIDO: “Pollutants in
Tannery Effluents”: Definitions and Environmental Impact-Limits for Discharge
into Water Bodies and Sewers, Regional Programme for Pollution Control in the
Tanning Industry in South-East Asia.(http://www.elaw.org/system/files/L_pollut)
34. Ludvik J., Buljan J.(9August, 2000).UNIDO: “The Scope for Decreasing Pollution
Load in Leather Processing, Regional Programme for Pollution Control in the
Tanning Industry in South-East Asia, 1-22. (https://www.unido.org/fileadmin/user)
35. Chromium (Cr): Chemical properties, Health and Environmental effects, 1-3.
(http://www.lenntech.com/periodic/elements/cr)
36. Khan F.H., Ambreen K., Fatima G., Kumar S.(2012). “ Assessment of health risks
with reference to oxidative stress and DNA damage in chromium exposed
population”, Science of the Total Environment (430) Elsevier: 68-74.
(http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv)
37. Ludvik J., Buljan J.(9August, 2000).UNIDO: “Chrome Management in the
Tanyard”, Regional Programme for Pollution Control in the Tanning Industry in
South-East Asia, 12-24. (https://www.unido.org/fileadmin/import/userfiles/puffk)
38. Dandira V., Mugwindiri K., Chikuku T.(December, 2012).“ A Cleaner Production
Exercise of A Leather Manufacturing Company: A Zimbabwean Experience”,
150

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
International Journal of Scientific & Technology Research, 1(11):98-101,
(www.ijstr.org)
39. UNIDO(2011): “Introduction to treatment of tannery effluents”, Vienna: 18-37
(https://www.unido.org/)
40. Coagulant Chemicals, (http://water.me.vccs.edu/concepts/coagulantchemicals)
41. Alturkmani A.“Industrial Wastewater”, 1-8, (www.4enveng.com)
42. Ugwu A.I., Wakawa R.J.(2012).“A Study of Seasonal Physicochemical Parameters
in River Usma”, American Journal of Environmental Science, 8(5): 569-576,
(http://www.thescipub.com/ajes.toc)
43. Podder M. (December, 2013). “Investigation of Water Pollution by Tannery Waste
and its Potential Impact on Surrounded People”. MS Thesis, Department of
Environmental Science, Agricultural University, Bangladesh: 26-33,
(http://180.211.163.203:8080/xmlui/handle/123456789/824)
44. Mubarak A.M. “Tanning Industries in Sri Lanka:Review of Status”, Chemical and
Environmental
Technology
Division,
CISIR,
Sri
Lanka:
34-38,
(http://aciar.gov.au/files/node/319/pr88_pdf_33465.pdf)
45. Miho A., Çullaj A., Hasko A., Lazo P., Kupe L., Bachofen R., Brandl H., Schanz
F., Baraj B.(2005).“Gjendja mjedisore e disa lumenjve të Ultësirës Adriatike
Shqiptare”, Kapitulli II: 34-37, Kapitulli V: 103-121, (Shqip)
46. Vendim i Këshillit të Ministrave, Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të
Ujrave, Nr.177, (31.3.2005) “ Vlerat e lejuara për ujërat e shkarkuara nga disa
sektorë
industrialë
në
mjediset
ujore
pritëse”,
Shtojca(3),
(http://www.moe.gov.al/index.php)
47. pH of Water–Environmental Measurement Systems(http://www.fondriest.com/en)
48. Shegani G., Kala A., Bendo A.(2013) “Determination of some physico-chemical
parameters in Osumi River”, International Journal of Ecosystems and Ecology
Sciences(IJEES),3(3):545-552,(https://sites.google.com/...ijees.../volume-3-3 2013)
49. Shegani G., Kala A., Bendo A.(2013) “Evaluation of some environmental indicators
of tannery wastewater in Osumi River”, Proceedings Book, the1st
International Conference on :Research and Education – Challenges Toward
the Future(ICRAE),24-25 Maj, Shkodër,
Albania, (http://konferenca.unishk.edu.al/icrae2013)

151

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
50. Shegani G.(March, 2014).“Study on Some Pollutants in the Leather Industry: A
Case Study in Albania”, International Journal of Sciences: Basic and
Applied Research(IJSBAR), 14(1):115 – 124,
(http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBas)
51. Tukura B. W., Gimba C.E., Ndukwe I. G.(2012) “ Physicochemical Characteristics
of Water and Sediment in Mada River, Nasarawa State, Nigeria”, International
Journal of Environment and Bioenergy, 1(3):
170-178, (www.modernscientificpress.com/journals)
52. Shegani G.(December, 2014). “Inventory of the Chemicals and Microenvironment
of an Albanian Tannery, “Journal of Multidisciplinary Engineering Science
and Technology”(JMEST), 1(5): 292-301, (http://www.jmest.org/wp-)
53.

Materials Safety Data Sheet(MSDS):
“Ammonia air gas,” (https://www.airgas.com/msds/001003.pdf)

54. Materials Safety Data Sheet (June, 2014): “Hydrogen Sulphide”,
(http://www.praxair.com/~/media/North%20America)
55. S SH EN ISO 8467,(2000): Water quality “Determination of permanganate index”
56. S SH EN ISO 9963-1, (1995): Water quality “Determination of alkalinity”
57. ISO 5667-10(1992): Water quality “Guidance on sampling of wastewaters,”
(http://www.iso.org/)
58. ISO 5667-6 (2014): Water quality “Guidance on sampling of rivers and streams”,
(http://www.iso.org/)
59. ISO 5667-3 (2012): Water quality “Preservation and handling of water samples”,
(http://www.iso.org/)
60. ISO 10523 (2008): Water quality “Determination of pH”, (http://www.iso.org/)
61. EN ISO 8467 (2000):
(http://www.iso.org/)

Water quality

“Determination of ammonium”,

62. ISO 9297 (1989): Water quality “Determination of chloride - Silver nitrate titration
with chromate indicator ”, (http://www.iso.org/)
63. ISO 9280 (1990): Water quality “Determination of sulfate – Gravimetric method
using barium chloride,” (http://www.iso.org/)
64. S SH ISO 9174 (1998): Water quality “Determination of total chrome – Atomic
absorption spectrophotometric method”
152

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis

65. ISO 6326-3 (1989): Water quality “Determination of sulfur compounds,”
(http://www.iso.org/)
66. ISO 11923 (1997): Water quality “Determination of suspended solids
by filtration,” (http://www.iso.org/)
67. ISO 9308-2 (2012): Water quality “Enumeration of E.Coli and Coliform bacteriaMost propable number method,” (http://www.iso.org/)
68. Instituti i Shëndetit Publik.(1985): “Metodat e analizave fiziko-kimike të ujit të
pijshëm dhe derdhjeve industriale”, Tiranë
69. Instituti i Shëndetit Publik.(1985): “Metodat e analizave bakteriologjike të ujit dhe
tokës”, Tiranë
70. Instituti i Shëndetit Publik.(1998):“Manual i Inspektoriatit Shtetëror“,Tiranë,
fq.54-59
71. Briggs R. (1996): “Analytical Quality Assurance in Water Quality Monitoring”.
World Health Organization, Geneva.
72. Pearson’s Correlation Coefficient, (https://statistics.laerd.com/statistical-guides)
73. Conduct
and
Interpret
(www.statisticssolutions.com/ )

a

Bivariate

(Pearson)

Correlation,

74. Chapter 7: Correlation and linear regression, (www.mas.ncl.ac.uk/~ndw/teaching/)
75. Spearman’s Rank-Order Correlation, (https://statistics.laerd.com)
76. Conduct and Interpret a Linear Regression, (www.statisticssolutions.com/conduct)
77. SPSS Statistics for Students: Statistics and Graphs, (https://www.ssc.wisc.edu/s)
78. Spearman’s Correlation-Statstutor, (www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded)
79. Chapter 3: Correlation Analysis in SPSS, (www.cs.uu.nl/docs/vakken/arm/SPSS/)
80. Performing Normality in SPSS, (https://statistics.laerd.com/spss-tutorial)
81. Multiple Regression in SPSS,(https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/multiple)
82. One-way ANOVA in SPSS Statistics, (https://statistics.laerd.com/spss.../one-wayanova)
153

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
83. Statistical Analysis 3: Paired t-test, (www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded)
84. Statistical Analysis 8: Two-way analysis
(www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/coventry)

of

variance

85. How to do a Two-Way ANOVA in SPSS, (www.columbia.edu/cu)
86. Field A. (2009): “Discovering statistics using SPSS.” 3rd edition.
(Chapter 2, 3, 10, 11, 12)

154

(ANOVA),

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
SHTOJCA A
Tabela 1.a
Proceset
Emërtimi
përgatitore i produktit

Konservi
mi

Njomja

Njomja

Sodium
Chloride

Inventari i kimikateve në proceset përgatitore në fabrikën e lëkurës
Formula
kimike

CAS
No.

Forma
fizike

Përdorimi
Sasia %

Rreziku

NaCl

764714-5

Kristale (i
bardhë)

50 % të
Lëndës
së parë

H319- Eye Irrit.2
S24/S25
H373-Stomach
Avoid contact
(prolonged &
with eye/skin
repeated exposure)
T; R24-toxic/skin
Xn; R22/harmful
if swallowed;C;
R34-burns; R31produces toxic
gas;N; R50;-very
toxic to aquatic
fauna; Seveso
substance(9i)/GH
S06/GHS09GHS0
5/Dgr
H315-skin
irrit.2
H319-eye irrit.2A
H332-acute
tox.4/harmful if
inhaled; H335
resp.irrit;GHS07
Wng
R36-Eye irrit. (Xi)

Sodium
Sulphide
(Agjent
antibakterial
)

Na2S(oxidized
, Poison,
soluble water,
strong
alkaline(soluti
on)

131382-2

Copëza të
holla
(i ngurtë)

0.15% &
0.1%
(2 herë)

Soda Solvay
(Sodium
Hydrogen
Carbonate)

NaHCO3

14455-8

Kristale
ose pluhur
i imët
(i bardhë)

0.1%

Ecovit
90(
Agjent
special
njomje)

Not applicable

-

Pluhur
(i bardhë)

0.8%

Ekotens
( Agjent ç’
yndyrosës
me veprim
të fortë
emulsiv)

IsodecanolEthoxylated
(përmban)

-

Lëng

0.1%

R22-Harmful if
swallowed
R41-Risk of
serious
damage/eye
Xn- Harmful

Biokal
ST/R(Agjent
kundra
rrudhave,ndi
hmës në
gëlqerim)

Methylamine of Sodium
Hydroxide
(përmban)

Lëng

0.3%

R11/F-Highly
flammable
R34-causes
burns; CCorrosive

Biokal KB
( Agjent
njomje
enzimatik)

Not applicable

Pluhur

0.2%

R36/Xi-Eye/ irrit.

-
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Siguria

(S1/S2)/locked
up & keep out
the reach of the
Children;S26/S3
6/37/39-PPE
eye/face
S45/S61-avoid
release to the
env.
S36/37/39- PPE
eye/face

S22-Do not
breathe
dust;S26-Rinse
immediately/ey
e/S60-don’t
empty/drains/
hazardous waste
S26-eye/rinse
immediately
S29-don’t empty
into
drains;S36/39wear PPE
eye/face S60hazardous waste
S3/S9-Keep in
cool and dry
place;S26/36/37/
39/45;Rinse/eye;
PPE- eye/face
S60-Hazardous
waste

S22-Do not
breathe S26Eye/rinse
immediately
S29/S60-Do not
empty into
drains/hazardous
waste

CLP

PPE

Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse
Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse
Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
S22-Do not
breathe dust S36Wear PPE
S29/S60- Do not
empty into the
drains-Hazardous
waste
R36/38-Irrit. Eyes S22-Don’t breathe
&skin. (Xi)
dust; S26/Contact
with eyes, rinse
immediately&
seek medical
advice. S29- Do
not empty into
the drains
H315-Skin irrit.
S36/37/39- Wear
2
suitable protective
H318-Eye dam. 1 clothes; PPE
H335/Respirator
eye/face
tract/Inhalation
(optional)
GHS07/GHS0/D
gr
C-Corrosive

Protease

-

Pluhur
(i bardhë)

0.11%

Protease

-

Pluhur

0.05%

Gëlqere

Calciumdihydroxide
Ca(OH)2

130562-0

Pluhur(i
bardhë)

1% &
1.5% (2
herë)

Ecovit
SH(përshpej
tues në
gëlqerim)

Not applicable

-

Pluhur(i
bardhë)

1%

R36/38-Irrit.Eyes
& skin.
(Xi)

Sodium
Sulphide
(agjent
antibakterial
)

Na2S(oxidized
, Poison,
soluble water,
strong alkaline
solution)

131382-2

Copa të
verdha
(i ngurtë)

1.5%
(2 herë)

Ekotens
(agjent ç’
yndyrosje
me veprim
të fortë
emulsiv)

IsodecanolEthoxylated
(përmban)

-

Lëng

0.1%

T; R24-toxic/skin
Xn; R22/harmful
if swallowed-C;
R34-burns;R31produces toxic
gas N; R50;-very
toxic to aquatic
fauna Seveso
substance(9i)
GHS06/ GHS09
GHS05/Dgr
R22-Harmful if
swallowed
R41-Risk of
serious
damage/eye
Xn- Harmful

Biokal
ST/R(agjent
ndihmës
anti-rrudhë)

Methylamine of Sodium
Hydroxide(cont
ain)

Lëng

0.5%

Gëlqerimi

Gëlqerimi

R42/Xn-May
cause sensitization
by inhalation

Rinazym
(Agjent
enzimatik
për
njomje i
përqendr
uar)
Biokal
RM(enzimë
njomje)
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R11/F-Highly
flammable
R34-causes
burns;CCorrosive

S26/Contact with
eyes, rinse
immediately&
seek medical
advice.S29-Don’t
empty into
drains.S37-Wear
suitable
gloves.S60Hazardous waste
(S1/S2)/locked
up & keep out
the reach of the
Children;S26
S36/37/39-PPE
eye/face S45
S61-avoid
release to the
env.
S26-eye/rinse
immediately
S29-don’t empty
into drains
S36/39-wear
PPE eye/face
S60-hazardous
waste
S3/S9-Keep in
cool and dry
place;S26/36/37/
39/45;Rinse/eye;
PPE- eye/face
S60-Hazardous
waste

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Sodium
Hydrogen
sulphide

NaHS

Depilzym E ( Protease
agjent
depilimi
enzimatik)

16721- Copëza
80-5
të verdha
(i ngurtë)

0.5%

-

0.05% (2
herë)

Pluhur(i
bardhë)

EUHO31-acid
/toxic gas
EUHO71Corrosiv/r
espirator tract
H290- Met.Corr.1
H301-Acute
Tox.3
H314-Skin
Corr.1B H318Eye
Dam.1
H400-Aquatic
Acute1;GHS02/
GHS06/ GHS09/
GHS05/ Dgr
C-Corrosive
R42-May
T-Toxic; cause
sensitization
by
Xi-Irritant
inhalation
Xn-Harmful

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

S22-Do not breathe Po
dust S36/S45Wear PPE
S60-Hazardous
waste

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

S3/S9/S15-Keep
away/heat
S26/36/37/39/45
Rinse/eye; PPEeye/face S29/S60Do not empty into
drains/hazardous
Waste

CLP (Klasifikimi, Emërtimi, Paketimi)
PPE (Mjetet Personale Mbrojtëse)

Tabela 2.a
Procesi
para regjjes

Inventari i kimikateve në procesin para – regjjes së lëkurës

Formula
Kimike

CAS
No.

Ammonium
Ç’gëlqeri Sulphat(fert
ilizer)
mi

(NH4)2SO4

7783- Kristalinë
20-2 (i
bardhë)

0.4%;0.5
%
& 0.5%
(3 herë)

H315-Skin Irrit.2
H319-Eye Irrit.1
H335-Resp.Irrit.
GHS07/ GHS09
Wng

Sodium
Ç’gëlqeri Hydrogen
mi
sulphide

NaHSO3

7631
90-5

Kristalinë
(i bardhë)

0.2%

H301-Acute Tox.3
H302-Acute Tox.4
H314-Skin Corr.1C
H318-Eye Dam.1; 3XnHarmfulR22- Harmful
if swallowed;R31
acid/tox.gas GHS07Wng GHS05-Dgr;
C- Corrosive; No
Seveso Substance

Ekotens(agj
Trajtimi ent
enzimatik ç’yndyrosje
me veprim
të fortë
emulsiv)

Isodecano
lEthoxylat
ed(përmb
an)

Lëng

0.1%&
0.2% (2
herë)

R22-Harmful if
swallowed; R41-Risk
of serious
damage/eye; XnHarmful

Pluhur
(i bardhë)

0.2%;0.8
%
& 0.8%
(3 herë)

R36/-Eye Irrit. R38Skin Irrit. (Xi)Irritant

Emërtimi
i produktit

Biokal LN(
agjent
ç’gëlqerimi
me
përmbajtje
të ulët N)

Not applicable -

-

Forma
fizike

Përdorimi
Sasia %
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Rreziku

Siguria
S24/S25
Avoid contact
with eye/skin
S3/S9-Keep in
cool and dry
place;S26/36/37/3
9/45-Rinse/eye;
PPE- eye/face
S2-Keep out of
the children S25Avoid contact
with eyes
S46-Seek medical
advice
immediately

S26-Eye/rinse
immediately;S29Don’t empty into
drains; S36/39Wear PPE
eye/face S60Hazardous waste
S26/S28Eye/Skin /rinse
immediately
S37/S39- Wear
suitable PPE
eye/face/skin

CLP

PPE

Po Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Formic acid
or
(methanoic
acid)

Piklazhi

Piklazhi

Lëng(i
qartë, pa
ngjyrë; erë
e fortë)

0.3%

H226-Flam.Liq.3
H314-Skin Corr.1A
H318-Eye Dam.1
R23/ R24/R25-Tox. By
inhalation, skin and if
swallowed.
R34/R35/R36/R38Irrit. Eye/skin/inhalat.
R40/R43-skin
sensitization;T,C, Xi

Biosint TR ( Not applicable agjent
enzimatik i
koncentruar)

Pluhur
(i bardhë)

0.025%

R36/38-Eye & skin
Irrit.
H319-Eye irrit. H335Resp.Inhal.

Formic acid
or
(methanoic
acid)

HCOOH

6418-6

Lëng(i
qartë, pa
ngjyrë; erë
e fortë)

0.3%

Ekotens(agj
ent ç’
yndyrosje
me veprim
të fortë
emulsiv)

Isodecano
lEthoxylat
ed(përmb
an)

-

Lëng

0.1%

H226-Flam.Liq.3
H314-Skin Corr.1A
H318-Eye Dam.1
R23/ R24/R25-Tox. By
inhalation, skin and if
swallowed.
R34/R35/R36/R38
Irrit.Eye/skin/inhalat.
R40/R43-skin
sensitisation
T,C, Xi
R22-Harmful if
swallowed; R41-Risk
of serious
damage/eye; XnHarmful

Sodium
Chloride

NaCl

7647- Kristalinë
14-5 (i
bardhë)

Sodium
Hydrogen
sulphide

NaHSO3

7631- Kristalinë 0.1%
90-5 ose pluhur(i
bardhë)

Biokal B
( agjent
zbardhues
I
koncentru
ar)

NaClO
(përmban
sodium
hypochlorit
)

68152-9

HCOOH

6418-6

Pluhur
(i bardhë)

5%

H319- Eye Irrit.2
H373-Stomach
(prolonged & repeated
exposure)
H301-Acute Tox.3
H302-Acute Tox.4
H314-Skin Corr.1C
H318-Eye Dam.1
3Xn-HarmfulR22Harmful if
swallowed;R31acid/tox.gas GHS07Wng GHS05-Dgr;CCorrosive;No
Seveso Substance
H270-Ox.Gas 1
H314-Skin Corr.1B
H318-Eye Dam.1
H335-Resp.Inhal.
H400-Aquatic Acute1;
R31-acid/tox.gasR34
causes burnsR50-Tox.to
aqua.organ.Seveso
Substance(9i)GHS09/
GHS05/GHS07/ Dgr

0.2%
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S23-Do not
breathe gas S26Avoid contact
with eye/skin
S36/S37/S39Wear suitable PPE
Eye/skin/face
S45-Seek medical
advice
immediately
S22-Don’t
breathe dust
S26-Avoid
contact with
eye/skin S29
Don’t empty
into drains
S23-Do not
breathe gas S26Avoid contact
with eye/skin
S36/S37/S39Wear suitable
PPE;Eye/skin/fa
ce S45-Seek
medical advice
immediately

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

S26-Eye/rinse
immediately
S29-Don’t empty
into drains S36/39Wear PPE
eye/face S60Hazardous waste
S24/S25
Avoid contact
with eye/skin

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse
Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po
S2-Keep out of
the children
S25-Avoid
contact with
eyes
S46-Seek
medical advice
immediately
(S1/S2)/locked up
& keep out the
reach of the
children
S28-Skin/rinse
immediately S45Seek medical
advice S50-Do not
mix S61-Avoid
release to env.

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Formic acid
or
(methanoic
acid)

HCOOH

6418-6

Lëng(i
qartë, pa
ngjyrë; erë
e fortë)

Sulphuric
acid

H2SO4

7664- Lëng
93-9 (i rëndë
;pa
ngjyrë)

0.5%

H226-Flam.Liq.3
H314-Skin Corr.1A
H318-Eye Dam.1
R23/ R24/R25-Tox. By
inhalation, skin and if
swallowed.;R34/R35/R
36/R38-Irrit.
Eye/skin/inhalat;R40/R
43skin sensitisation
T,C, Xi

1.3%

H290-Met.Corr.1
H314-Skin Corr.1A
H318-Eye Dam.1
H335- Lung Irrit.; R35
C-Corrosive;
GHS07
GHS05; Dgr

S23-Do not
breathe gas S26Avoid contact
with eye/skin
S36/S37/S39Wear suitable PPE
Eye/skin/face
S45-Seek medical
advice
immediately
S1/S2- locked up
& keep out the
reach of the
children;S26Avoid contact
with eye/skin
S30-Never add
water; S45- Seek
medical advice
immediately

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

CLP (Klasifikimi, Emërtimi, Paketimi)
PPE (Mjetet Personale Mbrojtëse)

Tabela 3.a
Procesi i Emërtimi i Formula
Produktit Kimike
regjjes

Inventari i kimikateve në procesin e regjjes së lëkurës
CAS
No.

Forma
fizike

Përdorimi
Sasia %

Rreziku

Siguria

CLP

PPE

Basic
Chrome
Sulphate

2Cr(OH)SO4

10101- Pluhur
53-8
(jeshil i
hapur)

4.5%
(2 herë)

R22/harmful if
swallowed R36Eye irrit.
R38/R43-skin
sensitization

S3/S9/S15-Keep in
cool &
Dry place,away
from
heat;S24/S25Avoid contact with
Eye/Skin;S36/37/3
9-PPE eye/face
S61- avoid release
to the env.

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Sodium
Formate (
Agjent
buferik;rrit
pH)
Amphonutr
ex
JD(zbutës)

HCOONa

14153-7

Granular
(i bardhë)

0.5%

H315-Skin Irrit.2
H319-Eye Irrit.2
H335- Resp.
Inhalat.;
GHS07; Wng

Po

Donor of
Formal
aldehydes
(isotiazolone
Max.10%)

-

Lëng

0.05%

R36-Eye irrit.
R38-Skin Irrit.

S36/37/39-PPE
eye/face S45
S24/S25-Avoid
contact with
Eye/Skin
S24/S25-Avoid
contact with
Eye/Skin S26Eye/rinse
immediately
S29-Don’t empty
into drains.

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse
Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Regjja
(Tanimi)
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Po

Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Biosint
ANT30(
Regjja
(Tanimi) agjent anti
myk,
biocid)

Benzothiazol
-2- ylthio)
methyl
thiocyanate,
Alcohol
C11-13
ethoxylated

-

Pluhur (i
bardhë)

0.2%

Biobase
Not applicable Cro(fiksues
për kromin)

Pluhur
(i bardhë)

0.4%

H330- Fatal if
inhaled;H318Serious eye
dam.H410- Very
tox./ aqua.
Life.H302- Harm.if
swallowed;H315Skin irrit. H317May cause allergic
skin reac; Xn, C,
T.
R36/38-Eye &
skin Irrit. H319Eye irrit. H335Resp.Inhal.

CLP (Klasifikimi, Emërtimi, Paketimi)

S22-Don’t breathe
dust S24/S25Avoid contact
with eye/Skin
S26- eye/rinse
immediately S45Seek medical
advice
immediately
S36/S37/S39Wear suit. PPE
S22-Don’t
breathe dust
S24/S25-Avoid
contact with
eye/skin
S36/37/39- Wear
suit.PPE S29-Do
not empty into
drains

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

Po

Doreza
Syze
Maskë
Çizme
Përparëse

PPE (Mjetet Personale Mbrojtëse)

SHTOJCA B
Tabelat dhe diagramat e përpunimit statistikor të parametrave të analizuar
 Shpërndarja e parametrave fiziko- kimikë dhe bakteriologjikë sipas
stacioneve
 Shpërndarja e temperaturës

p =0.024

p =0.016

Figura 1.b Shpërndarja jo normale e vlerave të temperaturës në stacionet 3,4
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
 Shpërndarja e vlerave të pH

p <0.001

p =0.005

Figura 2.b Shpërndarja jo normale e vlerave të pH në stacionet 2,4
 Shpërndarja e vlerave të Alkalinitetit total

p <0.001

p <0.001

Figura 3.b Shpërndarja jo normale e vlerave të Alkalinitetit total në stacionet 2,4
 Shpërndarja e vlerave të joneve amonium

p <0.001

p <0.001

Figura 4.b Shpërndarja jo normale e joneve amonium në stacionet 3,4
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
 Shpërndarja e vlerave të klorureve

p <0.001

p <0.001

Figura 5.b Shpërndarja jo normale e klorureve në stacionet 3,4
 Shpërndarja e vlerave të COD

p<0.001

p<0.001

Figura 6.b Shpërndarja jo normale e COD në stacionet 3,4
 Shpërndarja e sulfateve

p<0.001

p<0.001

Figura 7.b Shpërndarja jo normale e sulfateve në stacionet 3,4
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
 Shpërndarja e lëndëve suspensë (TSS)

p<0.001

Figura 7.b Shpërndarja jo normale e lëndëve suspensë (TSS) në stacionet 2,4
 Shpërndarja e lëndëve të ngurta të tretura (TDS)

p<0.001
p<0.001

p<0.001

Figura 8.b Shpërndarja jo normale e TDS në stacionet 2,4
 Shpërndarja e kromit total

p<0.001

p<0.001

Figura 9.b Shpërndarja jo normale e kromit total në stacionet 3,4
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
 Shpërndarja e vlerave H2S (sulfuret)

p<0.001

p<0.001

Figura 10.b Shpërndarja jo normale e H2S (sulfuret) në stacionet 3,4
 Shpërndarja e E.Coli dhe St. Faecalis

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Figura 11.b Shpërndarja jo normale e E.Coli dhe St.Fecal në stacionet 3,4
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Tabela 1.b Rezultatet e ANOVA- One Way për parametrat fiziko-kimikë dhe
bakteriologjikë të mostrave ujore të përpunimit të lëkurës
ANOVA – One Way

Variabli
Midis Grupeve
Temp

Brenda Grupit

Midis Grupeve
pH

Brenda Grupit

Midis Grupeve
Alk.total

Brenda Grupit

Midis Grupeve
NH4+

Brenda Grupit

Midis Grupeve
Cl-

Brenda Grupit

St.

Mean

1

19.6

2

18.64

3

18.04

5.11

4

17.71

4.788

1

9.58

2

8.69

3

7.88

0.228

4

8.078

0.371

1

1224.10

2

509.52

3

234.76

35.70

4

264.06

58.80

1

8.106

2

2.265

3

0.285

0.575

4

0.273

0.464

1

5632.94

2

684.4497

3

25.09

8.806

102.02

303.385

4
Midis Grupeve
COD

Brenda Grupit

Midis Grupeve
SO42-

Brenda Grupit

Midis Grupeve
TSS

TDS

Brenda Grupit

Midis Grupeve

df

SD

F

Vlera- p

3

5.506

1.352

.259

196

4.752

117.263

.000

63.393

.000

49.927

.000

25.204

.000

31.470

.000

40.519

.000

1.292

.278

54.959

.000

3

0.756

196

0.483

3

732.198

196

359.125

3

7.08

196

2.03

3

7524.22

196

1013.569

1

691.94

3

791.381

2

153

196

126.447

3

15.419

8.793

4

32.43

45.737

1

743.66

2

170.11

3

10.19

9.118

4

31.83

52.54

1

1329.74

2

1012.98

3

133.68

256.28

4

1117.42

5416.102

1

16595.11

3

709.625

196

277.814

3

2151.264

196

2982.07

3
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Vlerësimi kimik i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës dhe impakti i tyre në
mjedis
Brenda Grupit

Midis Grupeve
Cr.total

Brenda Grupit

Midis Grupeve
Brenda Grupit

H2S

Midis Grupeve
Brenda Grupit

E.Coli

Midis Grupeve
Brenda Grupit
St.Fecal

2

4702.97

3

186.84

677.28

4

627.11

1894.62

1

23.79

2

1.468

3

0.0007

0.00316

4

0.0017

0.00379

1

442.59

2

180.24

3

2.040

12.21

4

11.12

30.74

1

1456.96

2

1304.96

3

903.16

309.435

4

1033.62

373.985

1

865.16

2

739.70

3
4

7509.50

196

3

38.21

196

5.807

3

634.098

196

72.799

3

361.987

196

346.485

3

294.392

196

240.387

460.56

198.0175

539.14

240.562

18.240

.000

20.790

.000

26.063

.000

28.295

.000

Tabela 2.b Rezultatet e ANOVA- One Way për parametrat e mikroklimës dhe emisioneve
të gazeve në ambientin e punës
ANOVA – One Way

Variabli
Midis Grupeve
Temp

Brenda Grupit
Midis Grupeve

Lag.rel.

Brenda Grupit
Midis Grupeve

CO2

Brenda Grupit
Midis Grupeve

NH3

Brenda Grupit

Viti

Mean

df

SD

F

Vlera- p

2013

22.84

2

3.082

12.699

.000

2014

17.53

35

5.376

2015

14.56

2013

72.94

9.234

.001

2014

66.96

2015

62.23

2013

3534.78

35.873

.000

2014

1844.076

2015

792.66

2013

2.173

1.610

.214

2014

2.853

2015

1.458

2.905
2

4.326

35

6.261
8.644

2

996.846

35

444.891
427.414

2

1.883

35

1.442
0.896
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Midis Grupeve
Brenda Grupit

H2S

2013

2.611

2014

1.333

2015

1.174

2

4.145

35

1.042

.903

.414

0.947

Tabela 3.b Koeficientët e korrelacionit linear Spearman (rho) për variablat e Stacionit 1
Korrelacioni linear Spearman (rho)
Temp

pH
Alk.total
NH4
Cl

.126

1.000

Temp

+

-

.189

.703

**

1.000

.762

**

.792

**

.595

**

.468

**

.643

**

.486

**

.422

**

.412

**

.361

**

.528

**

.542

**

.378

**
**

.246

.041
.177

TSS

-.112

TDS
Cr.total

.133

.703

.314

*

.461

**

.478

**

Cl-

COD

SO42-

TSS

TDS

Cr.total

H2S

E.Coli

St.Fec

-.112

-.038

.041

.177

-.112

.133

.232

.595

**

.643

**

.468

**

.486

**

1.000 .535

**

.555

**

1.000 .711

**

.246

**

1.000

-.038

SO42-

.189

.126

-.112

COD

Alk.tot. NH4+

pH

.762

**

.792

**

.535

**

.555

**

.413

**

.301

*

.292

*

.711

**

1.000

.531

**

**

.340
.422

*

.241

**

.382

**

.166

.560

**

*

.290

.519
.377

.422

**

.412

**

.413

**

.531

**

.519

**

1.000
.623

**

.528

**

.301

*

.340

*

.241
.623

**

.542

**

.314

*

.292

*

.422

**

.377

**

.461

**

.382

**

.166
.199

.157

.143

.558

**

-.258

-.157

.478

**

.012

.165

.560

**

-.129

.083

*

-.153

.040

**

-.163

-.018

.290
.432

.296

*

.116

-.062

.079

*

.279

*

.089

.069

.158

.240

1.000 .283

.378

**

.283

*

1.000

.245

.210

-.274

-.140

*

.279

*

.245

1.000

.261

-.093

-.047

**

.116

.089

.210

.261

1.000

-.272

-.217

.199
.432

**

.361

**

.240
.296

H2S

.232

.558

E.Coli

.157

-.258

.012

-.129

-.153

-.163

-.062

.069

-.274

-.093

-.272

1.000

.878**

St.Fecal

.143

-.157

.165

.083

.040

-.018

.079

.158

-.140

-.047

-.217

.878**

1.000

Tabela 4.b Koeficientët e korrelacionit linear Spearman (rho) për variablat e Stacionit 2
Korrelacioni linear Spearman (rho)
Temp

pH

Alk.

NH4+

Cl-

COD

SO42-

TSS

TDS

Cr

H2S

E.Coli St.Fec

Temp

1.000

-.086

.189

.221

-.230

-.144

-.054

.156

-.091

.027

-.206

.316*

pH

-.086

1.000 .808** .702** .740** .768** .446**

.198

.463** .526** .431** .319* .384**

Alk.total

.189

.808** 1.000 .886** .708** .721** .504**

.267

.387** .402**

.167

.552** .605**

NH4+

.221

.702** .886** 1.000 .666** .725** .546**

.221

.305*

.436**

.138

.476** .502**

Cl-

-.230

.740** .708** .666** 1.000 .846** .425**

.106

.306*

.462**

.350*

COD

-.144

.768** .721** .725** .846** 1.000 .503**

.234

.274

.309*

.377** .355* .439**

SO42-

-.054

.446** .504** .546** .425** .503** 1.000 .688** .400**

TSS

.156

TDS
Cr.total
H2S

-.091
.027
-.206
*

E.Coli

.316

St.Fecal

.282*

.198
.463

**

.526

**

.431

**

.267
.387

**

.402

**

.106

*

*

.274

**

*

.305
.436

**

.462

.309

.187

-.016

-.016

.070

.244

.264

1.000

.261

.164

.128

.081

*

.046

.084

1.000

.088

.092

.261

1.000
*

.318

.244

.128

.046

.088

1.000 .902**

.384** .605** .502** .310* .439** .335*

.264

.081

.084

.092

.902** 1.000

.552

.476

.254

.355

*

167

.045

.095

.095

.318

.319

.377

**

.400

**

.045

.164

**

.350

*

.688** 1.000

.378** .335*

.187

.070

**

.138

.306

.234

.310*

**

*

.167

.221

.254

.282*

.378
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Tabela 5.b Koeficientët e korrelacionit linear Spearman (rho) për variablat e Stacionit 3
Korrelacioni linear Spearman ( rho)
Temp

pH

-.002

1.000

Temp

NH4+

Alk.

-.214

.235

**

-.015
**

.052

TDS

Cr

H2S

E.Coli

St.Fec

-.146

-.063

.127

.099

-.098

-.054

*

.080

.498

**

.101

.243

.654

**

.693**

Alk.total

-.214

.568** 1.000 .628** .588** .474**

.315*

.042

.323*

.226

.189

.382** .520**

NH4+

.235

.464** .628** 1.000 .669** .576**

.053

.044

.163

.378**

.182

.475** .564**

Cl-

-.015

.480** .588** .669** 1.000

.604**

.234

.114

.451** .363**

.249

.543** .587**

COD

.052

.388** .474** .576** .604**

1.000

.202

.062

.257

.348*

.109

.467** .473**

SO42-

-.482**

.352*

.315*

.053

.234

.202

1.000

.202

.204

.030

-.110

-.013

.007

-.098

.080

.042

.044

.114

.062

.202

1.000

.229

-.097

.261

-.009

.053

-.003

**

TDS

-.054

Cr.total

-.146

.498

.101

-.063

H2S

.243
**

.323

.189
.382

**

.257

.204

.229

1.000

.008

.378** .363**

.348*

.030

-.097

.008

1.000 .369**

.163

.226

.182

**

.352

TSS

1.000 .568

*

.388

-.482

**

**

-.002

**

.480

SO42-

COD

pH

TSS

.464

**

Cl-

.475

**

.451

.249
.543

**

.109
.467

-.110

.261

-.003 .369

**

-.013

-.009 .363

.007

.053

E.Coli

.127

.654

St.Fecal

.099

.693** .520** .564** .587** .473**

**

.363

.436**

.196

.158

1.000

.206

.237

**

.196

.206

1.000

.874**

.436**

.158

.237

.874**

1.000

Tabela 6.b Koeficientët e korrelacionit linear Spearman (rho) për variablat e Stacionit 4
Korrelacioni linear Spearman ( rho)
Temp

pH

Alk.

NH4+
**

Temp

1.000

.252

-.128

.592

pH

.252

1.000

.453**

Alk.

-.128

.453**

1.000

.223

NH4+

.592**

.664**

.223

Cl-

.464**

.402**

COD

.254

SO42TSS

Cl**

SO42-

*

TDS

Cr

E.Coli

St.Fec

**

.349*

-.024

.689**

.304*

.300*

-.024

.249

1.000

.481** .536**

.275

.115

.684**

.591** .570** .563** .551**

.174

.481**

1.000 .365**

.294*

.185

.557**

.478** .437** .434** .468**

.428**

.304*

.536** .365** 1.000

.548**

.262

.373**

.379** .399** .378**

.340*

-.079

.477**

.300*

.275

.294*

.548**

1.000

.260

.373**

.439** .522**

.304*

.323*

.319*

-.024

-.024

.115

.185

.262

.260

1.000

.178

.083

.097

*

**

.249

.684

.557

.373

.373

.381

.614** .543** .610** .630**
.257

.120

**

.178

1.000

.526

**

.204

.133

.482**

Cr

.365**

.614**

.257

.591** .478** .379**

.439**

.120

.526**

1.000

.553** .503** .484**

H2S

.288*

.543**

.204

.570** .437** .399**

.522**

.133

.602**

.553**

1.000

E.Coli

.381**

.610**

.349*

.563** .434** .378**

.304*

.083

.418**

.503** .455**

1.000

.891**

.349* .630**
**. p < 0.01
*. p < 0.05

.360*

.551** .468**

.323*

.097

.482**

.484** .510** .891**

1.000

168

.418

**

.360*

.330

.340*

.602

**

.349*

TDS

St.Fec

.689

.288

*

.477**

**

.365

H2S
**

.664** .402** .428**

**

.330

*

.319

.174

.254

TSS

-.079

**

.464

COD

.455** .510**
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Tabela 7.b Koeficientët e korrelacionit linear Spearman (rho) për variablat e ambientit
Korrelacioni linear Spearman (rho )
Temp

CO2

NH3

H 2S

**

.108

.322*

Temp

1.000

.168

.655

Lag.relative

.168

1.000

.485**

-.183

.148

**

1.000

.148

.168

CO2
NH3
H 2S
**. p < 0.01
*. p < 0.05

I.

Lag.relative

.655

**

.485

.108

-.183

.148

1.000

.237

*

.148

.168

.237

1.000

.322
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Abstrakt
Qëllimi i studimit: Vlerësimi i shkarkimeve industriale të përpunimit të lëkurës në ujërat sipërfaqësore dhe në
mjedisin e punës si një kërkesë e nevojshme për minimizimin e ndotjes në mjediset ujore pritëse, sigurinë e
shëndetit dhe cilësinë e duhur të kushteve të punës, aplikimin e proceseve pastruese për përmirësimin e
performancës mjedisore të subjekteve industrialë dhe mbrojtjen e ekosistemit në tërësi.
Objekti i studimit: Përcaktimi i treguesve fiziko-kimikë, mikrobiologjikë të shkarkimeve ujore dhe gazeve
ndotës në mjedisin e punës, klasifikimi i kimikateve të përdorura me përshkrimin e vetive dhe vlerësimin e
rrezikshmërisë, implementimi në kushte laboratorike i trajtimit me koagulantë kimikë të mostrave ujore për
vlerësimin e efikasitetit në reduktimin e ndotësve.
Materiale dhe metodat: Studimi është kryer në një periudhë 3 vjeçare në 2 fabrikat e lëkurës në Berat. Janë
analizuar treguesit fiziko-kimikë dhe mikrobiologjikë të shkarkimeve ujore të lëkurës, ujërave të lumit Osum,
parametrat e mikroklimës dhe gazet ndotës në ambientin e punës. Marrja dhe analiza e mostrave të ujit dhe
matjet e gazeve u kryen sipas metodave ISO, EN, SSH. U aplikuan koagulimi/ flokulimi në kushte
laboratorike në mostrat ujore. Reagentët e përdorur ishin me gradë të lartë analitike.
Rezultatet: Vlerat e parametrave fiziko-kimikë dhe bakteriologjikë të ujërave të shkarkuara nuk plotësojnë
standardet kombëtare dhe ndërkombëtare për industrinë e lëkurës. Emisionet e ndotësve të ajrit në mjedisin
e punës rezultojnë brenda normave të lejuara dhe nuk paraqesin rrezik për shëndetin e punëtorëve. Trajtimet
me koagulantë rezultuan të efektshëm në reduktimin e ndotësve në ujërat e përpunimit të lëkurës.
Konkluzionet: Fabrikat e lëkurës gjenerojnë shkarkime të lëngëta me përbërje organike dhe inorganike nga të
gjitha fazat e procesit, të cilat derdhen pa asnjë lloj trajtimi paraprak në ujërat e lumit Osum. Studimi paraqet
interes në vlerësimin aktual të efekteve negative të ndotësve që gjeneron industria e lëkurës në mjedis dhe
analizon në mënyrë të hollësishme efektivitetin dhe rëndësinë e implementimit të koagulim/flokulimit për
reduktimin e nivelit të ndotjes në përpunimin e lëkurës.
Fjalët kyç: shkarkime industriale, fabrikë lëkure, ndotje, kimikate, mjedis.

Abstract
The study goal: Evaluation of industrial discharges of leather processing on surface waters and work
environment as a indispensable requirement for the minimization of the receiving water bodies pollution, to
provide appropriate health and work conditions quality, application of cleaner processes for the achievement
of environmental performance and the protection of whole ecosystem .
The objective of study: Determination of the physic-chemical, microbiological indicators of tannery effluents,
and gaseous emissions at the workplace, classification of chemicals used in the process describing in details
their properties and evaluation of their danger, as well as the implementation of the treatment of water
samples with chemical coagulants in laboratory conditions to evaluate efficiency for the pollutants’
reduction.
Materials and methods: The study was conducted during three years and comprised two tanneries in the
region of Berati. All physic-chemical and microbiological indicators of leather effluents, Osumi river waters,
parameters of the microclimate and gaseous emissions were analyzed according to standard methods ISO,
EN, SSH as their sampling, too. Coagulation / flocculation were applied in vitro in water samples. All used
reagents were of high analytical grade.
Results: Values of the physic-chemical and bacteriological parameters of discharged effluents exceeded the
national and international standards for leather industry. Gaseous emissions resulted within permissible limits
and posed no serious environmental impact and health hazards for the workers. Coagulants treatments
resulted efficient in the reduction of pollutants into leather processing.
Conclusions: Tanneries generate wastewaters with organic and inorganic composition from all phases of the
process, which are discharged without any treatment to Osumi river waters. Survey shows interest in the
current evaluation of the negative effects of pollutants that the leather industry generates in the environment
and analyzes in detail the efficiency and the importance of implementing the coagulation / flocculation to
reduce the level of pollution in leather processing.
Key words: industrial discharges, tannery, pollution, chemicals, environment.

