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PARATHЁNIE

Rrezatimet jonizuese janë pjesë përbërëse e përhershme e mjedisit tonë natyror. Këto rrezatime e
kanë origjinën nga lëndët radioaktive që ndodhen në tokë, në ajër, në produkte ushqimore, si
edhe nga rrezatimet që mbërrijnë në tokë nga hapësirat kozmike. Përcaktimi i përqendrimeve
dhe aktiviteteve të këtyre rrezatimeve paraqet një rëndesi të madhe në përcaktimin e mirëqenies
dhe shëndetin e popullatës. Dozat e rrezatimit që merren nga burimet natyrore prej shumë
dekadash janë bërë objekt studimesh në shkallë botërore me qëllim përcaktimin sa më të saktë të
vlerave të tyre, për rajone të ndryshme dhe përcaktimin e ndikimit që ato kanë në shëndetin
publik. Në këtë kontekst mund të themi që doza mesatare që merr njeriu gjatë ekspozimit nga
burime të ndryshme natyrore është 2.4 mSv në vit, ku kontributi më i madh vjen nga ekspozimi
prej rrezatimit të brendshëm.
Në këtë punim paraqiten të dhëna mbi dy kontribuesit kryesorë të rrezatimit të brendshëm,
përqëndrimit te radonit Rn222 në ambjentet e brendshme në disa qytete kryesore të Shqiperisë si
edhe aktivitetit te Po 210 në mostra midhjesh në Lagunën e Butrintit.
Radoni konsiderohet i dëmshëm për shëndetin human dhe ka peshën më të madhe në dozën e
përgjithshme të ekspozimit natyror. Ai mund të shkaktojë kancer në mushkëri kur përqendrimet
janë shumë të larta apo tejkalojnë vlerat kufi. Përsa i përket përcaktimit të përqëndimit të
radonit Rn222 është e rëndësishme të theksohet se ky studim dhe studime të tjerë në vazhdim do të
shërbejnë për evidentimin e zonave me rrezik radoni në Republikën e Shqipërisë per të cilat do të
përgatitet një plan veprimi që do të shërbejë për reduktimin e përqendrimit të Radonit në këto
zona. Gjithashtu, të dhënat në këtë studim do të shërbejnë si pikënisje për studime të tjera të
mëvonshme epidemiologjike dhe vlerësimin e dozave nga këto rrezatime, që lidhen drejtpërdrejt
me sëmundjet kancerogjene. Vlerat e dozave nga burimet natyrore shërbejnë si masa krahasuese
për veprimet e pritshme shëndetësore të dozave të rrezatimit, sidomos nga burimet artificiale, që
mund të marrë njeriu gjatë punës me këto burime ose për qëllime diagnostikimi ose terapie me
rrezatim jonizues.
Ndihmë dhe mbështetje të madhe në projektimin dhe realizimin e këtij studimi në fushën e
radonit në ambjente të brendshme dhe përcaktimin e dozave nga rrezatimi alfa ka dhënë projekti
kombëtar me Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (ANEA) në Vjenë, gjatë periudhës
2012 – 2014. Qëllimi i këtij projekti ishte përcaktimi i përqëndrimit të radonit në ambjente të
brendshme, një shtysë dhe inkurajim për fillimin e krijimit të hartës së radonit në Shqipëri. Në
kuadër të këtij projekti janë kryer disa kurse trajnimi kualifikuese dhe takime shkencore me
qëllim shkëmbimin e përvojave dhe eksperiencave në fushën e radonit në ambjente të brendshme
në Vjenë, Bullgari, Estoni, Republika Ceke. Vështirësi tjetër e kryerjes së këtij studimi ka qenë
shpërndarja në vendet e banimit dhe ruajtja e dedektorëve të radonit për 3 muaj në qytetet në
studim duke filluar nga qyteti i Kukësit, Shkodrës, Gjirokastrës, etj. Për këtë i jam mirënjohës të
gjithë bashkëpunëtorëve që ndihmuan në shpërndarjen, përkujdesin dhe korrektësinë që treguan
gjatë këtij procesi.
Përcaktimi i aktivitetit të Po210 paraqet interes radioekologjik pasi ai është përfaqësuesi më i
rëndësishëm i radioaktivitetit natyror në mjedisin detar dhe konsiderohet si kontribuesi kryesor i
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dozës së rrezatimit që merret nga popullata. Ai mund të depërtojë në trupin e njeriut në dy rrugë
kryesore: nëpërmjet frymëmarjes dhe ushqyerjes (ngrënies). Radioizotopet natyrore Pb210 dhe
Po210 janë të pranishëm në ushqime që konsumohen nga njeriu duke shkaktuar ekspozimin e tij të
brendshëm. Në Shqipëri deri tani nuk ka të dhëna mbi përqëndrimet e Po-210 në midhje. Duke u
bazuar në këtë situatë dhe duke ditur se në Shqipëri rezervati i vetëm për kultivimin e midhjeve
është në Butrint, nga ku furnizohet i gjithë vendi, qëllimi kryesor ishte përcaktimi i aktivitetit të
Po-210 në midhjet e kultivuara në këtë zonë. Gjithashtu duke u bazuar në efektet shumë të
rrezikshme të Po-210 në shëndetin e njeriut u realizua dhe një vlerësim fillestar i dozës efektive
mbi popullsinë që konsumon këtë ushqim.
Të dhënat për aktivitetin e Po-210 në midhje (Mytilus galloprovincialis) në vendet ku ato
kultivohen apo dhe në bregdetin e vendit tonë janë të pakta. Ato janë kryer kryesisht nga studiues
të huaj në bashkëpunim me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, me mbështetje të
projekteve ndërkombëtare. Këtu mund të përmendim pjesëmarrjen tonë në projektin MYTIAD
“First baseline levels of Po-210 in mussels from the Adriatic Sea: Early results from the CIESM
Mediterranean Mussel Watch Phase II”. Ne bregdetin tonë u morrën mostra midhjesh në dy
stacione të përcaktuara, Vlorë dhe Kepi i Rodonit. Krahas interesit kërkimor shkencor të
mësipërm, studimi i aktivitetit të Po210 në midhje ka interes edhe për rëndësinë që ka zona e
Butrintit për molusqet, peshkimin dhe nxitjen e zhvillimin e eksporteve në vendet e Bashkimit
Europian.
Ky studim, në tërësinë e tij, nuk do të ishte i mundur pa mbështetjen profesionale e shkencore të
udhëheqëses shkencore, Prof. Dr. Elida Bylyku, për të cilën shpreh mirënjohjen dhe konsideratat
më të larta. Bashkëpunimi dhe udhëheqja prej disa vitesh gjatë punimit të Doktoratës ishte
ndihmë e vyer në formimin tim shkencor e profesional. Përfundimi i këtij studimi ka gjetur
përkrahjen dhe mbështetjen e shumë kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të mi, të cilët gjej rastin t’u
shpreh të gjithëve mirënjohjen më të sinqertë. Falënderime dhe mirënjohje të veçantë për
Departamentin e Radiometrisë dhe Radiokimisë, As. Prof. Brunilda Daci, Kujtim Fishka si dhe
kolegun dhe bashkëpunëtorin e palodhur Dr. Gerti Xhixha. Një falënderim i veçantë është dhe
për familjen time, dy fëmijët e mi dhe bashkëshortin tim, i cili më ka përkrahur dhe mbështetur
gjatë gjithë studimeve të mia.
Këtë punim ia dedikoj nënës time e cila ka qenë shtytja kryesore për të ndjekur studimet në
degën e Fizikës.
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PЁRMBLEDHJE
Problematika e vlerësimit të dozës efektive në organizmin e njeriut nga rrezatimi jonizues është
e gjerë dhe mjaft komplekse. Ajo kërkon studime dhe vlerësime të vazhdueshme.
Në këtë punim paraqiten të dhëna mbi dy kontribuesit kryesorë të rrezatimit të brendshëm,
aktivitetit të Po-210 në mostra midhjesh në Lagunën e Butrintit, studiuar gjatë stinës së pranverës
dhe vjeshtës si dhe përqendrimit të radonit Rn-222 në ambjentet e brendshme në disa qytete
kryesore të Shqiperisë.
Rezultatet treguan vlera dyfish më të larta të aktivitetit të Po-210 në midhje gjatë stinës së
pranverës krahasuar me vlerat e aktivitetit të gjetura në stinën e vjeshtës, ndryshime të cilat vijne
nga faktorë të ndryshëm fizikë dhe biologjikë. Këto rezultate janë të krahasueshme me studimet
e tjera dhe nuk paraqesin asnjë rrezik të konsiderueshëm për shëndetin publik në Shqipëri.
Nga ana tjetër studimi paraqet matje të përqendrimit të radonit në ambjente të brendshme me
metodën pasive dhe punën e nisur për krijimin e hartes së përqendrimit të radonit në vendin tonë.
Matjet mbulojnë 10 % të gjithë teritorit të vendit dhe do të shërbejne për evidentimin e zonave
me rrezik Radoni në Republikën e Shqipërisë për të cilat do të përgatitet një plan veprimi që do
të shërbejë për reduktimin e përqendrimit të Radonit në këto zona.
Është e rëndësishme të theksohet se studime të tilla duhet të informojnë publikun rreth
problematikës që sjell rrezatimi alfa dhe kryesisht përqendrimi i larte i Radonit, në vendin e
punës, në shkolla, shtëpi etj, vende ku secili prej nesh kalon 80% të kohës.

Fjalë kyçe: Radioaktiviteti natyror, Po21 0 në midhje, Dozë efektive vjetore, Radon.
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ABSTRACT

Estimation of the total effective dose on human from ionization radiation is wide and more
complex which demand continous studies and estimations.
In this work are presented data over two main contributior of intern irradiation, Polonium-210
(Po 210) and Radon (Rn-222) measured in different regions of Albania.
The data of activity of Po-210 are measured in mussel samples gathered at Butrinti Lagun,
during spring and autumn sessions. The results shows different values in the activity of Po -210
in different seasons, twice more during the spring, caused by some changeable physical and
biological factors. These results are comparable with the other studies and do not present a
considrable risk for public health in Albania.
On the other hand, the concentration of Rn-222 is measured in indoor environments in some
main cities in Albania using the passive technique. The measurements cover 10 % of all the
territory of country and will serve for recording the radon danger zones in Albanian Republic,
which for will be prepared an action plan that will serve for reduction of radon concentration in
these area.
Is important to be stressed that such studies will inform the public about the problematic that
carry the high concentration of Radon gas (indication of Alpha particulate ray) at work places,
schools, houeses etc, places where each of us spent 80% of a day time.

Keywords: Natural Radioactivity , Po21 0 in mussles, Efective Dose, Radon.
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HYRJE
Shqipëria është një vend bregdetar i vendosur në pjesën perëndimore të Gadishullit të Ballkanit
dhe karakterizohet nga një reliev kryesisht malor. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra,
ose dy herë më e lartë se mesatarja e Evropës. Si i tillë mund të themi që kemi të bëjmë me një
ndërtim gjeologjik kompleks i cili shfaq interes të aspektit shkencor por edhe për studime të
karakterit kërkimor në fushën e radioaktivitetit natyror. Burime të radioaktiviteti natyror janë
lëndët radioaktive ose ndryshe rrezatime jonizuese që ndodhen në përbërjen e tokës, rrezatime që
vijnë nga hapesira kozmike, etj.
Zhvillimi i vazhdueshëm i teknikave dhe i metodave që perdorin burime të rrezatimeve jonizuese
lidhet me ekspozimin e njerëzve ndaj këtyre burimeve. Njërëzimi është “ndeshur” me rrezatimet
që prej kohës së ekzistencës së tij për shkak të burimeve natyrore të këtyre rrezatimeve por
studimet në këtë fushë shfaqin një interes më të madh në një kohe kur statistikat e sëmundjeve
kancerogjene janë gjithnjë në rritje.
Studimi, kontrolli dhe monitorimi i radioaktivitetit natyror të mjedisit dhe ushqimeve është një
domosdoshmeri për përcaktimin e cilësisë dhe pastërtisë të elementëve përbërës së tij, me impakt
direkt në shëndetin dhe cilësine e jetes së popullatës. Njeriu konsumon cdo ditë rreth 20 m3 ajër,
rreth 5 litra lëngje dhe rreth 2 kg ushqime. Ai mesatarisht kalon rreth 70%-80% të kohës në
mjedise të mbyllura si shtepi, mjedise pune dhe publike.
Studime të ndryshme kanë treguar se një nga burimet natyrore të rrezatimeve është gazi
radioaktiv i radonit i cili është i pranishëm në ajrin atmosferik dhe jep kontributin më të madh në
ekspozimin e publikut. Radoni gjendet në përqendrime të larta në toka dhe shkëmbinj me
përmbajtje të lartë të uraniumit, në granite, argjila dhe fosfate. Radoni gjithashtu mund të gjendet
në tokat e ndotura me tipe të caktuara mbeturinash industriale si produkte dytësore të uraniumit
ose mineralet fosfatike. Në ajrin atmosferik radoni është në përqendrime të vogla të cilat
zakonisht nuk përbëjnë shqetësim për popullatën por në disa raste brenda një hapësire të mbyllur
(si p.sh. në shtëpi), radoni mund të grumbullohet dhe të arrijë përqendrime të larta. Në ajrin
atmosferik, radoni arrin nëpërmjet proceseve të difuzimit të tij nga toka.
Duke parë impaktin e rrezatimit jonizues mbi shëndetin dhe cilësinë e jetesës së popullatës janë
hartuar rregullore në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995.
Objektivi i kësaj rregulloreje është përcaktimi i niveleve të referencës për përqendrimin e radonit
në vendet e punës e godinat e banimit dhe për përqendrimin e radiobërthamave në ujë të
destinuar për konsum publik, materiale ndërtimi, skrape, në produktet ushqimore, ushqimet për
kafshët dhe produktet kozmetike të kontaminuara si rezultat i një aksidenti bërthamor apo
emergjence radiologjike, si dhe për të marrë masa kontrolli për të siguruar mbrojtjen e publikut e
të mjedisit nga efektet e dëmshme të rrezatimit jonizues.
"Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të
Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave vendosi Miratimin e rregullores:
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Në ndërtesat e reja mesatarja e përqendrimit të radonit në mjedise të brendshme duhet të jetë jo
më shumë se 200 Bq/m3.
Në vendet e punës në ndërtesa të reja, të cilat përdoren më shumë se 80% të kohës së punës,
mesatarja vjetore e përqendrimit të radonit gjatë orëve të punës duhet të jetë jo më shumë se 200
Bq/m3.
Mesatarja vjetore e përqendrimit të radonit në mjediset e brendeshme të ndertuara përpara vitit
2000 duhet të jetë jo më shumë se 400 Bq/m3.
Nëse ndërtesa e re e vendit të punës përdoret më pak se 80% të kohës së punës mesatarja vjetore
e përqendrimit të radonit gjatë kohës së punës duhet të jetë jo më shumë se 400 Bq/m3.
Hartimi i planeve të mbrojtjes së popullatës si dhe marrja e masave për reduktimin e niveleve të
përqendrimit të radonit apo vlerësimi i aktivitetit të radiobërthamave të ndryshme në produkte
ushqimore kërkon një kërkim shkencor të vazhdueshëm, bashkëpunim të punës ndërmjet
institucioneve përgjegjës sipas kritereve të Bashkimit Europian.

Qëllimi i këtij studimi, është vlerësimi për herë të parë i dozes efektive vjetore nga rrezatimi
jonizues alfa, kryesisht nga Po- 210 dhe nga radoni Rn-222 si dhe ndikimi i tyre në organizmin e
njeriut.

Objektivat e studimit:


Vlerësimi i aktivitetit specifik i Po-210 në mostra midhjesh nga Laguna e Butrintit të
studiuar gjatë stinës së pranverës dhe vjeshtës.



Vlerësimi i dozes efektive vjetore i Po-210 në organizmin e njeriut për aktivitetet e
gjetura.



Përcaktimi i përqendrimit të radonit Rn-222 në banesa (shtepi private dhe pallate) në disa
qytete kryesore të Shqiperisë.



Vlerësimi i dozes efektive vjetore të Rn-222
përqendrimeve të gjetura
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në organizmin e njeriut sipas

Pёrcaktimi i Elementёve Ndotёs Radioaktive Alfa – Emetues nё Mostra Ambientale dhe
Biologjike me Metodёn Alfa – Spektrometrike
Kozeta (Bode) Tushe

KAPITULLI I

NJOHURI TË PËRGJTHSHME MBI RADIOAKTIVITETIN NATYROR DHE
EKSPOZIMIN NDAJ TYRE

1.1. Burimet e radioaktivitetit natyror
Rrezatimet jonizuese janë pjesë përbërëse e përhershme e mjedisit natyror. Këto
rrezatime e kanë origjinën nga lëndët radioaktive që ndodhen në tokë, ujë, ajër si dhe nga
rrezatimet që mbërrijnë në tokë nga hapësira kozmike.
Rrezatimi që vjen nga hapësira kozmike përbëhet kryesisht nga protone të
energjive të larta që mbërijnë në atmosferë me një fluks pak a shumë të pandryshueshëm.
Duke qënë grimca elektrikisht të ngarkuara, protonet i nënshtrohen veprimit të fushës
magnetike tokësore, duke i shmangur ata më tepër në drejtim të poleve sesa në drejtim të
ekuatorit. Me hyrjen në atmosferë rrezatimi kozmik i nënshtrohet reaksioneve të
ndryshme dhe në mënyrë graduale fillon të dobësohet me zvogëlimin e lartësisë mbi
nivelin e detit. Rrezatimi kozmik është një përzierje e llojeve të ndryshme të rrezatimeve
ku mbizotërojnë protonet dhe ku marrin pjesë grimcat alfa, elektrone si dhe grimca të
tjera të rënda. Në nivelin e tokës ai përbëhet kryesisht nga elektronet, pozitronet,
neutronet, fotonet etj. (Figura 1.1).

Figura 1.1. Paraqitja skematike e rrezatimi kozmik
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Rrezatimi radioaktiv natyror ose sfondi natyror i rrezatimeve është produkt i
pranisë në ekosistemet natyrore i burimeve të rrezatimeve me origjina të ndryshm edhe
në vecanti të lëndëve radioaktive natyrore. Këto rrezatime të pranishme kudo në mjedis
dhe në produkte ushqimore duke rrezitur në mënyrë të vazhdueshme organizmat e gjalla,
krijojnë një dozë rrezatimesh.
Toka përmban elementë radioaktive natyrorë si uraniumi (U-238, U-235), toriumi
(Th-232) dhe pasardhësit e tyre (Figura 1.2). Gjithashtu mund të themi se të gjitha
elementët radioaktivë që janë në përbërjen e tokës lëshojnë rrezatime.

Figura 1.2. Skema e zbërthimit të serive radioaktive të U-238, U-235, Th-232
Në serinë e zbërthimit të U-238 emetohen 8 grimca alfa (bërthama e heliumit) dhe
6 beta (elektrone) me energji të ndryshme. Në serinë e zbërthimit të U-235 emetohen 6
grimca alfa (bërthama e heliumit) dhe 5 beta (elektrone) me energji të ndryshme. Në
lidhje me grimcat alfa energjia varion nga afërsisht 4-8 MeV. Në serinë e zbërthimit të
232 Th-232 emetohen 6 grimca alfa (bërthama e heliumit) dhe 5 beta (elektrone) me
energji të ndryshme.
Pjesa më e madhe e zbërthimeve alfa dhe beta shoqërohen me emetimin e
fotoneve gama me energji nga disa keV në afërsisht 3 MeV. Ndërsa për sa i përket
grimcave alfa në tre seritë radioaktive energjia e tyre varion afërsisht nga 4-8 MeV.
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Izotopi radioaktiv i kaliumit (K-40) (Figura 1.3) merr pjesë në përbërjen e indeve
trupore, duke kontribuar gjithashtu në rrezitjen e brendshme të organizmit.

Figura 1.3. Skema e zbërthimit të K-40

Ndër radiobërthamat natyrore, me interes për këtë studim është gazi radioaktiv
Rn-222, i cili krijohet nga zbërthimi i Ra-226, dhe gjendet në përbërjen e ajrit duke
shkaktuar ekspozim të brendshëm tek njeriu. Gjithashtu me rëndësi është pikërisht Po210 dhe Pb-210 të cilët janë të pranishëm në ushqimet që konsumohen nga njeriu, duke
shkaktuar gjithashtu ekspozim të brendshëm.

1.2. Konceptet bazë të ekspozimit ndaj rrezatimit
1.2.1. Doza e përthithur
Vlerësimin e shkallës së veprimit të rrezatimit jonizues në një ind apo një organ e
jep doza e përthithur ose thjesht doza. Doza e përthithur (D) është madhësia fizike e cila
jepet si raporti i energjisë së përthithur nga rrezatimet, në një element vëllimor të caktuar
të një indi apo organi, me masën e indit të këtij vëllimi e cila paraqitet me formulën e më
poshtme:

𝐷=

𝑑𝐸
𝑑𝑚

(1.1)

Në sistemin SI, njësia matëse e dozës së përthithur është xhaulpërkilogram (J/kg).
Kjo njësi e sistemit SI është quajtur grei (Gy) për nder të fizikanit anglez Harold Gray
Dhe lidhja që ekziston midis dy njësive është;
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1𝐺𝑦 = 1

𝐽

(1.2)

𝑘𝑔

Lidhur me këtë madhësi ka kuptim të flitet dhe për fuqinë e saj e cila quhet fuqia
e dozës së përthithur dhe simbolikisht shënohet D' dhe është raporti i dozes së përthithur
me intervalin e kohës dt, gjatë të cilit është dhënë kjo dozë.

𝐷′ =

𝑑𝐷

(1.3)

𝑑𝑡

Njësia matës e e fuqisë së dozës së përthithur është Gy/s.

1.2.2. Doza ekuivalente
Eksperimentet e kryera për veprimin biologjik të rrezatimit nxorrën në dukje
faktin që e njëjta dozë e përthithur e rrezatimit nga organizmat e gjalla shkaktonte efekte
të ndryshme biologjike në to, në varësi të llojit të rrezatimit. Ndërkohë sikurse u vërejt
më sipër veprimi biologjik i rrezatimit i detyrohet dëmtimeve në nivel qelizor që ato
shkaktojnë si rezultat i bashkëveprimit me indet dhe organet e ndryshme. Pra lloje të
ndryshme të rrezatimit gjatë bashkëveprimit me indet krijojnë në këto të fundit janë me
shpërndarje jo uniforme në hapësirë. Grimcat e rënda ku futet dhe rrezatimi alfa duke
pasur aftësi të lartë jonizuese, krijojnë në inde hapësira elementare me jonizim tepër të
lartë, ndërkohë që rrezatimi elektronik ose gama duke zotëruar aftësi të vogël jonizuese
krijon hapësira me jonizim të ulët. Rrjedhimisht dëmtimet e lokalizuara në inde të
shkaktuara nga grimcat e rënda, do të jenë më të larta nga ato të elektroneve ose
rrezatimit gama për të njëjtën dozë të përthitur nga këto rrezatime.
Madhësia që karakterizon shpërndarjen hapësinore të energjisë së përthithur nga
rrezatime të ndryshme në inde quhet transmetim linear i energjisë dhe përcakton
energjinë që transmetohet nga rrezatimi në ind për njësi të gjatësisë. Kjo madhësi shërben
për përcaktimin e faktorit ponderues të rrezatimit Wr i cili përcakton shkallën e dëmtimit
të indeve nga lloje të ndryshme rrezatimi, për të njëjtën dozë të përthithur prej tyre. Në
këto kushte është perkufizuar doza ekuivalente, e cila ka parasysh shkallën e dëmtimit të
indeve jo vetëm në varësi të dozës por dhe të llojit të rrezatimit.
Doza ekuivalente përcaktohet si produkt i dozës së përthithur D me faktorin
ponderues, Wr, e cila matematikisht shkruhet në trajtën:

𝐻 = 𝑊𝑟 × 𝐷

(

𝐽
𝑘𝑔
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Doza ekuivalente ka të njëjtën njësi sikurse edhe doza e përthithur D, pra xhaul
për kilogram (J/kg).
Por në ndryshim nga doza e përtithur, e cila shërben për të vlerësuar shkallën e
veprimit të rrezatimit në lëndë, duke u mbështetur në sasinë e energjisë së rrezatimit të
përthithur në njësinë e lëndës, doza ekuivalente shërben për të vlerësuar shkallën e
dëmtimit biologjik të indeve nga rrezatimi jonizues. Në Tabelën 1.1 paraqiten vlerat e
koeficientit ponderues Wr, sipas tipit të rrezatimit dhe rendit të energjisë.

Tabela. 1.1 Vlera e koefiçientit ponderues sipas tipit të rrezatimit dhe rendit të energjisë
(UNSCEAR, 2008)
Tipi i rrezatimit dhe rendi i energjisë

Wr

Neutrone: > 2Mev - 20Mev

10

Neutrone: > 20Mev

5

Fotone: të gjitha energjitë

1

Elektrone: të gjitha energjitë

1

Grimca alfa, bërthamat e rënda

20

Sic mund ta shohim nga tabela koefiçientin ponderues më të lartë e kanë grimcat
alfa dhe bërthamat e rënda dhe konkretisht Wr është 20 ndërsa fotonet dhe elektronet të
cilat kanë depërtueshmëri shumë të lartë kanë koeficientin me vlerë 1. Koeficenti
ponderues me vlerën 20 dëshmon dhe njëherë për rrezikshmërinë e lartë të ekspozimit të
brendshem ndaj rrezatimit alfa.

1.2.3. Doza efektive
Në paragrafin më sipër kemi folur për efektet shëndetësore të rrezatimit gjatë
rrezitjes së një indi apo një organi të vetëm. Këto efekte ndryshojnë në rastin e rrezitjes së
të gjithë trupit. Në këto kushte është e nevojshme futja e një madhësie të re të dozës, e
cila rrjedh nga doza ekuivalente dhe tregon njëkohësisht kombinimin e të gjitha dozave të
marra nga indet e ndryshme si rezultat i rrezitjes së tyre. Faktori nëpërmjet të cilit doza
ekuivalente në një ind ose organ transformohet në dozë të të gjithë organizmit emërtohet
faktor ponderues i indeve dhe shënohet me WT. Faktori ponderues i indeve përfaqëson
kontributin e ekspozimit të këtyre indeve ose organeve, në dëmtimin e të gjithë
organizmit.
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Doza e re që karakterizon dëmtimin e të gjithë organizmit si rezultat i rrezitjes së
një ose disa indeve ose organeve quhet dozë efektive dhe përcaktohet si shumë e
produktit të dozës ekuivalente të indeve ose organeve të ekspozuara me faktorin
ponderues të indeve. Kjo dozë jepet nga lidhja:

𝐸 = ∑ 𝑊𝑇 ∑ 𝑊𝑟 𝑋 𝐷

(1.5)

WT-faktor ponderues i indeve në dëmtimin e të gjithë organizmit i cili merret i barabartë
me 1,
WR-faktor i cili përcakton shkallën e dëmtimit të indeve nga lloje të ndryshme rrezatimi,
D doza e përthithur nga një ind ose organ.
Për të përcaktuar sasinë e rrezatimit gjatë ekspozimit të përditëshëm dhe për të
vlerësuar ndikimet e mundshme shëndetësore tek popullata zakonisht përdoret njësia
matëse Sievert (Sv). Njësia Sievert (Sv) është përdorur në vendosjen e standardeve të
mbrojtjes radiologjike. Kjo njësi e matjes së dozës merr parasysh efektet biologjike të
llojeve të ndryshme të rrezatimeve dhe tregon dozën equivalente. Sievert është një vlerë
relativisht e madhe dhe zakonisht doza për popullatën matet në milisievert (mSv) dhe
mikrosievert (μSv). Në tabelën më poshtë janë treguar vlerat e faktorit ponderues të
indeve kryesore të trupit të njeriut.
Tabela 1.2. Vlera e faktorëve ponderues të indeve
Indet ose organet
Gonadet
Palca e kuqe
Zorra e trashë
Mushkëritë
Stomaku
Fshikeza urinare
Gjiri
Melcia
Ezofagu
Gjendra tiroide
Lekura
Te tjera

WT
0.20
0.12
0.12
0.12
0.12
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.01
0.05

1.3. Ekspozimi ndaj rrezatimit natyror
Për të dhënë një tablo më të qartë të burimeve të rrezatimeve, në grafikun e më
poshtëm (Figura 1.4) janë paraqitur kontribuesit e të gjitha llojeve të rrezatimit (në
përqindje) në ekspozimin vjetor të popullatës.
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rrezatimi kozmik
3%

rrezatimi i tokes
54%

20%

ekspozimi
mjekesor
te tjera

59%
10%

dieta ushqimore

5%
8%

radon

Figura 1.4. Ekspozimi vjetor nga burimet e rrezatimit
Burimet natyrore përbëjnë pjesën më të madhe të rrezatimit që ne të gjithë të
marrim çdo vit, bazuar në këtë grafik mund të themi se 60% të ekspozimit ndaj
radioaktivitetit natyror e japin gazi radon (Rn) dhe dieta ushqimore (ku kontribuon edhe
Po-210), të cilët janë kontribues në rrezatimin e brendshëm të njeriut.
Theksojmë se në vende të ndryshme kontributi i rrezatimit natyror është i ndryshëm dhe
kjo varet nga përbërja gjeologjike dhe pozita gjeografike e atij vendi. Radioaktiviteti
natyror varet nga lloji i tokës, përbërësit mineral dhe densiteti i saj. Shkëmbinjtë
nëntokësore me përbërje granitike janë relativisht të pasur me uranium dhe torium, duke i
krahasuar me shkëmbinjtë e bazaltit. Gjithashtu shkëmbinjtë me përbërje alumini dhe
fosfori zakonisht kanë përmbajtje relativisht të lartë të radiobërthamave natyrore. Në
Tabelën 1.3 janë treguar përqendrimet tipike të përmbajtjes se K, U, dhe Th në shkëmbinj
të ndryshëm 1% e K = 313 Bq/kg, 1 µg/g U-238 = 12.35 Bq/kg, 1 µg/g e Th-232 = 4.06
Bq/kg.
Tabela 1.3. Përqëndrimet tipike të K, U dhe Th në shkëmbinj
Burimi: (J. H. Schoen, 2011)
Tipi i Shkëmbinjëve
Të Ndërfutur
granite
gabro
shkëmbinj plutonik
minerale marfik
Në sipërfaqe
granite të ndryshme
trakite
bazalt
depozitime vullkanike

K%

U (µg/g)

Th (µg/g)

2.75-4.26
0.46-0.28
2-2.5
1.1

3.6-4.7
0.84-0.90
2.6
2.0

19-20
2.7-2.85
9.3-11
8.5

2-4
5.7
0.61
1.7

2.5-5
2-7
0.99
0.8

6-15
9-25
4.6
1.9
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shkëmbinj vullkanike
Sedimente
karbonate
gurë gëlqerorë
dolomite
argjila
gurë ranorë

2.3

2.5

10.0

1-2.0
0.3
0.4
0.8
0.7-3.8

2.8-2.5
1.6
3.7
2.8
0.2-0.6

0.1-7.0
1.8
2.8
2.5
0.7-2.0

Kjo tregon se doza mesatare vjetore e rrezatimit natyror në vende të ndryshme është e
ndryshme: mund të përmendim se ajo është 2.4 mSv në Austri (World Nuclear
Association, 2016) dhe 4.4 mSv në Zvicër (World Nuclear Association, 2016), ndërsa për
Shqipërinë nuk kemi akoma një vlerë mesatare të llogaritur të dozës vjetore nga
rrezatimit natyror. Në grafikun e mëposhtëm (Figura 1.5) tregohet doza vjetore nga
burime të radioaktivitet natyror në disa nga vendet e Europës. Kjo paraqitje grafike
tregon dhe njëherë vlera shumë të ndryshme të dozës vjetore të radioaktivitetit natyror, e
cila varet nga kushte gjeografike dhe gjeologjike.

Doza mesatare vjetore nga radioaktiviteti natyror
8

mSv

6
4
2
0

Figura1.5. Vlerat e dozave mesatare vjetore nga radioaktiviteti natyror në disa shtete
Europiane
http://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/radiation-andhealth/nuclear-radiation-and-health-effects.aspx
Përsa i përket radioaktvitetit artificial që krijojnë centralet elektrike bërthamore,
industritë e ndryshme bërthamore dhe instalimet kërkimore bërthamore, ato japin një
kontribut më të vogël në dozën e përgjithshme të rrezatimeve. Ekspozimet nga
radioaktiviteti artificial, ndonëse zakonisht janë të vogla, mund të shkaktojnë doza
relativisht të larta në grupe të caktuara të popullatës sikurse ishte rasti i aksidenteve
bërthamore të Çernobilit dhe të Fukushimës.
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Duke bërë bilancin e ekspozimit të njeriut nga burimet natyrore dhe artificiale si
dhe nga argumentat e përmendura më sipër del se kontributi më i madh i këtij ekspozimi
vjen për shkak të fonit natyror i cili krijohet si rrezultat i burimeve të rrezatimit natyror.
Në studimin e ekspozimit ndaj radioaktivitetit natyror dallojmë dy tipe rrezatimesh:
1- Rrezatimi i jashtëm
2- Rrezatimi i brendshëm

Figura 1.6. Shembull për ekzpozimin e jashtëm dhe të brendshëm në trupin e njeriut
Rrezatimi i jashtëm lind nga burimet e radioaktivitetit natyror i cili ka dy
nënkomponentë.
a) Radioaktiviteti natyror i ambientit gjeologjik ose rrezatimi i tokës
b) Rrezatimi kozmik
Rrezatimi i brendshëm lind nga burimet radioaktive që futen brenda organizmit të njeriut,
kryesisht nëpërmjet frymëmarrjes dhe ngrënies.
Kontributi që jep çdo lloj rrezatimi nga burimet natyrore sipas rrezatimit të
jashtëm dhe të brendshëm është pasqyruar më poshtë në Tabelën 1.4. Komponentja e
rrezatimit të jashtëm, e cila përbën 0.82 mSv/vit ose rreth 34 % të dozës efektive totale
vjetore, është e pashmangshme dhe njeriu është i detyruar ta marrë atë. Kurse për
komponenten e rrezatimit të brendshëm, që përbën rreth 66.2 % të dozës efektive totale,
ekzistojnë mundësitë për ta minimizuar dhe ta shmangur. Në këtë studim është marë në
konsideratë vetëm rrezatimi i brendshëm, të cilin do ta trajtojmë hollësisht më poshtë.
Nga vlera totale e dozës efektive së përftuar prej 2.4 mSv/vit, 54% të kësaj vlere e
përbën elementi gaz Rn-222. Prania e radonit në ajrin e atmosferës lidhet me dëmtimin e
mundshëm të mushkërive dhe me mundësinë e shkaktimit të kancerit të mushkërive.
Theksojmë se, përqëndrimi i radonit në ajrin atmosferik është i vogël dhe si
pasojë shfaqja e kancerit të mushkërive në këto rrethana do të ishte me mundësi të vogla.
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Ndërkohë problemi ndërlikohet për mjediset e mbyllura në të cilat vlerat e përqëndrimit
të radonit mund të arrijnë vlera të larta. Më poshtë tregohen disa argumenta të cilat
shkaktojnë rritjen e vlerave të përqëndrimit të radonit në mjedise të mbyllura.
a) Zvogëlimi i ventilimit natyror të hapësirave të mbyllura me qëllim kursimin e energjisë
për ngrohje.
b) Shfrytëzimi i materialeve të përgatitura nga mbetjet industriale dhe minerale për
qëllime ndërtimore. Këto materiale shpesh përmbajnë përqëndrime të larta të elementëve
radioaktivë natyror.
c) Ekzistenca e tendencës që njeriu kohën më të madhe t’a kalojë në hapësira të mbyllura,
si shtëpi, vende pune, shkolla etj.
Tabela 1.4. Kontributi që jep cdo lloj rrezatimi natyror në ekspozimin e njeriut.
Burimet

Rrezatimi i jashtëm
(µSv)

Rrezatimi i
brendshëm
(µSv)

Totali
(µSv)

Rrezet kozmike
Komponenti jonizues
Komponenti neutroneve
Bërthamat radioaktive
kozmike
Radiobërthamat tokësore

300
55
---

----15

300
55
15

K40
Rb87

150
---

180
6

330
6

U238 - U234
Th230
Ra226
Rn222 – Bi214
Pb210 – Po210
Seritë e Th232

----100
-----

10
7
7
1100
120

--------1300

228

Th232
Ra - Ra224
Ra220 – Tl208

--160
---

3
13
130

----340

Totali

800

Seritë e uraniumit

10

1600

2400
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1.3.1. Ekspozimi i brendshëm
Sikurse e theksuam më lart ekspozimi i popullatës nga rrezatimet natyrore mund
të jetë i jashtëm ose i brendshëm. Duke konsideruar të gjitha llojet e rrezatimeve themi se
rrezatimi alfa është një kontribues i konsiderueshëm dhe i rrezikshëm në ekspozimin e
brendshëm të organeve tek njerëzit. Burimet e mbyllura të rrezatimit dhe pajisjet që
prodhojnë rrezatime shkaktojnë vetëm ekspozim të jashtëm të organizmit, kurse burimet
e hapura mund të shkaktojnë ekspozimin e organizmit si nga jashtë ashtu dhe nga brenda.
Përcaktimi i niveleve kufi për sasitë e lëndëve radioaktive që mund të hyjnë në organizëm
nëpërmjet rrugëve të ndryshme që janë sistemi i frymëmarrjes, i tretjes dhe lëkura, si dhe
i dozës që krijohet nga këto lëndë, varet nga mënyra e sjelljes së këtyre lëndëve brenda
organizmit (Dollani, 2007).
Në veçanti është e nevojshme të njihen mënyrat e depozitimit dhe lëvizjes së
lëndëve radioaktive në organizëm, organet dhe sistemet që ndodhin në rrugët e lëvizjes së
tyre, si dhe shpejtësitë e lëvizjes dhe shkëmbimit të lëndëve (metabolizmit). Njohja e
kinetikës së metabolizmit të lëndëve radioaktive pra i lidhjeve ndërmejt rrugëve të hyrjes,
depozitimit në organe dhe eleminimit nga organizmi, mundëson llogaritjen e dozave të
rrezatimit për sasi të caktuara të këtyre lëndëve. Kinetika e metabolizmit shfrytëzohet
gjithashtu për të përcaktuar këto doza nëpërmjet marrjes së kampioneve nga organizmi
(gjak, urinë, etj.) si dhe për të përcaktuar lidhjet e dozave me nivelet e lëndëve
radioaktive në organizëm dhe në mjedis.
Aktiviteti fiziologjik i organizmit përfshin katër proçese me rëndësi jetësore që janë:
1.
2.
3.
4.

Transporti i materialeve
Transporti i informacionit
Ndërtimi i indeve
Transformimi i energjisë

Transporti i materialeve realizohet nëpërmjet ndryshimit të trysnive dhe shpërhapjes
për shkak të ndryshimeve në përqëndrime. Ndryshimi i trysnive në mushkëri për rastin e
radonit lidhet me hyrjen dhe nxjerrjen e ajrit prej tyre. Hyrja e ajrit ndodh kur muskujt
rrisin vëllimin e toraksit, duke zvogëluar trysninë në brendësi të mushkërive. Gjatë
nxjerrjes së ajrit muskujt zvogëlojnë vëllimin e toraksit dhe rritur trysninë në brendësi të
mushkërive. Po kështu qarkullimi i gjakut në organizëm i detyrohet ndryshimit të trysnisë
së tij si rezultat i punës së zemrës.
Transporti i informacionit kryhet nëpërmjet dy mekanizmave që janë: sistemi
nervor, në të cilën impulset elektrike kalojnë nëpërmjet nervave me shpejtësi disa metra
në sekondë dhe nëpërmjet hormoneve, të cilat prodhohen nga gjëndrat endokrine dhe që
më pas kalojnë në organet përkatëse.
Ndërtimi i indeve mbeshtetet në marrjen nga organizmi të lëndëve ushqyese dhe
ujit. Proteinat, karbohidratet, yndyrat dhe uji shërbejnë si materiale për formimin e indeve
të reja dhe për sintezën e molekulave të posacme. Ushqimet nëpërmjet proçeseve të
metabolizmit zbërthehen në përbërësit e tyre, si aminoacidet, acidet yndyrore, glicerolet
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dhe më tej ato ribashkohen në përbërësit qelizore, që nevojiten për ndërtimin e indeve
dhe organeve (Dollani, 2007).
Transformimi i energjisë realizohet nëpërmjet proçesit të metabolizmit, që
përfshin një numër reaksionesh oksido- reduktimi të cilat e transformojnë energjinë e
lidhjeve ndërmolekulare në energji të organizmit. Të gjitha reaksionet biokimike që
ndodhin gjatë proçesit të metabolizmit në organizëm zhvillohen në tretësira ujore. Uji
përbën mbi tre të katërtat e indeve dhe merr pjesë në lëngjet që ndodhen brenda dhe
jashtë qelizave. Uji hyn në organizëm nëpërmjet sistemit të tretjes, ndërkohë që
eliminohet prej tij nëpërmjet veshkave, sistemit tretës, lëkurës dhe mushkërive.
Si karakteristika kryesore të ekspozimit të brendshëm mund të vecojmë:
pamundësinë e matjes direkt të dozave për të gjitha llojet e rrezatimeve
shpërndarjen johomogjene të lëndëve radioaktive në organizëm
zgjatjen e procesit rrezitës në kohë (që në raste të veçanta mund të vazhdojë për
gjatë gjithë jetës)
sjelljen jo të njëjtë të elementëve të ndryshme në organizëm.
Përcaktimi i dozës që krijojnë lëndët radioaktive në organe të ndryshme kërkon
njohjen e aktivitetit që ndodhet në to gjatë kohës që kryhet proçesi i vlerësimit. Koha e
qëndrimit e një izotopi radioaktiv që ka hyrë në organizëm varet nga shpejtësia e
zbërthimit radioaktiv si dhe nga eleminimi i tij nëpërmjet proceseve të metabolizmit.
Procesi i parë karakterizohet nga konstantja e zbërthimit λr kurse proçesi i dytë, në
analogji me të parën, nga konstantja λb të këtij radioizotopi nga organizmi. Shuma e dy
konstanteve të mësipërme do të përbëjë konstanten efektive të eleminimit.
λef = λr + λb

(1.5)

Ndërmjet konstantes së zbërthimit dhe periodës së përgjysmimit ekziston lidhja,
λ=

0.693

(1.6)

𝑇

dhe nga relacioni i mëposhtëm gjejmë periodën e përgjysmimit efektiv.

𝑇𝑒𝑓 =

𝑇𝑟 ×𝑇𝑏
𝑇𝑟 +𝑇𝑏

ku:
Tr - është perioda e përgjysmimit radioaktiv
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Tb- është perioda e përgjysmimit biologjik
Tef – është perioda efektive e përgjysmimit
Në rastin e studimit të Po-210 i cili depozitohet në shpretkë, perioda e
përgjysmimit radioaktiv është 138 ditë, perioda e përgjysmimit biologjik 60 ditë dhe
perioda efektive e përgjysmimit 42 ditë (Hall.E.I, 1984).
Të gjitha proçeset e përmendura më sipër mund të simulohen matematikisht
nëpërmjet kompartimenteve. Në rastin më të thjeshtë, aktiviteti që ndodhet në një organ
mund të paraqitet si përmbajtje e një kompartimenti që është në lidhje të vazhdueshme
me kompartimentet e tjera. Kjo kërkon që aktiviteti të jetë i shpërndarë uniformisht në të
gjithë organin dhe vetë organi të jetë homogjen përsa i takon llogaritjeve dozimetrike.
Është e arsyeshme të pranohet që transporti i lëndëve radioaktive që ndodhet në një
kompartiment drejt një kompartimenti tjetër, të kryhet me një shpejtësi që është
proporcionale me sasinë e aktivitetit që ndodhet në të parin.
Rolin e kompartimenteve të para për organizmin e luajnë mushkëritë, trakti tretës
i sipërm dhe lëkura, nëpërmjet të cilave lëndët radioaktive hyjnë në organizëm. Një
kompartiment tjetër do të jetë sistemi i qarkullimit të gjakut, në të cilin këto lëndë hyjnë
nga kompartimentet e para. Kompartimente të tjera të organizmit do të jenë trakti tretës i
poshtëm dhe aparati urinar, nëpërmjet të cilave lëndët radioaktive dalin nga organizmi.
Nga të tre rrugët e përmendura më lart për hyrjen e lëndëve radioaktive në organizëm,
rruga me mundësi hyrje më të madhe është ajo e frymëmarrjes.

1.4. Doza e ekspozimit dhe risku
Efektet shëndetësore nga rrezatimet jonizuese ndahen në efekte stokastike
(probabilitare) dhe në efekte deterministike (të sigurta për të ndodhur). Efektet stokastike
ndodhin për të gjitha dozat e marra nga popullata duke filluar nga një dozë shumë e vogël
(efekte pa prag-doze), efektet deterministike ndodhin vetëm për doza të larta duke filluar
nga një prag-doze e caktuar.
Po-210 së bashku me radonin dhe pasardhësit e tij janë emetues të grimcave alfa dhe
për shkak të aftësisë jonizuese shumë të lartë të këtyre grimcave edhe një grimcë e vetme
alfa është në gjëndje të shkaktojë ndryshime esenciale në qelizë, duke përfshirë edhe
mutacionin e genit (ADN), i cili nga ana e tij mund të çojë në shfaqjen e një kanceri. Kjo
gjë shpjegon faktin që Po-210 dhe radoni Rn-222 konsiderohen si shkaktare te efekteve
stokastike, të cilat sikurse u përmendën më lart janë efekte për të cilat nuk ekziston një
prag-doze.
Nga studime epidemiologjike ka hipoteza për vlerësimin e riskut ndaj mbrojtjes nga
rrezatimi jonizues. Në Figurën 1.7 është paraqitur në mënyrë grafike risku nga rrezatimet
jonizuese në varësi të dozës efektive gjatë një viti. Ka disa prova shkencore për
linearitetin dozë-efekt e cila vlen për doza mbi 100 mSv.
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Standardet për mbrojtjen nga rrezatimi janë të bazuara në supozime konservatore se
rreziku është në proporcion me dozën, madje edhe në nivelet më të ulëta, se 100 mSv
edhe pse nuk ka asnjë provë reale.

𝑅 =𝐶×𝐸

(1.8)

Figura 1.7.Vlerësimi i riskut relativ të mundshëm (Burimi nga NRPB raporti 2014)

Për vlera të dozës efektive vjetore 100 mSv ekziston risku pcr t’u shfaqur efektet
stokastike ndërsa për vlera më të mëdha se 100 mSv fillojnë dhe shfaqen efektet
deterministike. Kontributi i pragjeve të tilla është e rekomanduar për qëllime praktike të
mbrojtjes nga rrezatimi, të tilla si përcaktimin e niveleve të lejueshme të ekspozimit të
rrezatimit të individëve. Për ekspozimin e njeriut ndaj Radonit-222, Poloniumit-210 si
dhe ndaj ndotësve të tjerë ka një farë pasigurie rreth shkallës së rrezikut që këta ndotës
paraqesin ndaj shëndetit.
Në shumë nga studimet epidemiologjike që lidhen me rrezikun e radonit, numri
shtesë i kancerit të mushkërive vihet në korespondencë me përqendrimin e radonit në
ajrin e vendeve të punës të shprehur në bekerel për meter kub (Bq/m3).
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Rreziku i supozuar i Radonit është bazuar në studimet shkencore mbi minatorët e
ekspozuar ndaj niveleve të ndryshme të Radonit gjatë punës së tyre nën tokë. Si pasojë
është pranuar me një siguri tepër të lartë se radoni përbën një rrezik për shëndetin e
njeriut. Këto vlerësime mbështeten edhe në studimet e bëra tek kafshët.
Për të llogaritur paqartësinë apo pasigurinë në vlerësimin e rrezikut ndaj Radonit
zakonisht shprehet rreziku që ka të bëjë me ekspozimin ndaj një niveli të caktuar të
përqëndrimit të radonit në një mjedis të mbyllur.
Të dhënat studimore epidemiologjike për rrezikun që paraqet radoni për shëndetin
e njeriut tregojnë në mënyrë bindëse që sa më i madh të jetë ekspozimi ndaj Radonit
(përqëndrimeve të larta të tij) aq më i madh është rreziku për zhvillimin e kancerit në
mushkëri.
Radoni nëpërmjet zbërthimit formon produktet bija radioaktive. Gjatë
frymëmarrjes produktet e zbërthimit të radonit mund të mbeten në mushkëri. Meqënëse
produktet bija zbërthehen më tej, ato lëshojnë grimca alfa, të cilat mund të dëmtojnë në
mënyrë të drejtpërdrejtë indet e mushkërive dhe të sjellin si pasojë lindjen e kancerit të
mushkërive.
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KAPITULLI II

KARAKTERISTIKAT RADIOLOGJIKE DHE SJELLJA E RADONIT DHE
POLONIT NË MJEDIS

2.1. Karakteristikat e rrezatimi alfa
Atomet radioaktive gjatë procesit të zbërthimit lëshojnë lloje të ndryshme
rrezatimi të cilat mund të jenë rrezatim alfa (α), beta (β) dhe fotone (γ). Këto dy të fundit
nuk janë temë e këtij kapitulli, por informacione më të detajuara mund të gjeni në
(REFERENCË). Rrezatimi alfa shoqëron zbërthimin radioaktiv të bërthamave të rënda
dhe si rezultat i këtij zbërthimi merret një bërthamë e re sipas reaksionit të më poshtëm:

𝐴
𝑍𝑃

→

𝐴−4
𝑍−2𝐷

+ 42𝐻𝑒

(2.1)

Grimca alfa, bërthama atomike e elementit helium (He), karakterizohet nga masa atomike
4 dhe numrin atomik 2, pra nga 2 protone dhe 2 neutrone (Figura 2.1).

Figura 2.1. Paraqitje skematike e rrezatimit alfa.

Rrezatimi i çliruar gjatë transformimeve radioaktive bërthamore, si grimcor ashtu
dhe elektromagnetik, duke hyrë në një lëndë të cfarëdoshme bashkëvepron me atomet
dhe molekulat e saj duke bërë kështu të mundur transferimin e energjisë së rrezatimit në
lëndën me të cilën bashkëvepron. Nëpërmjet këtij bashkëveprimi, në lëndë krijohen
elektrone të lira dhe jone pozitive. Për këtë arsye rrezatimi bërthamor quhet ndryshe
rrezatim jonizues i cili mund të jonizojë lëndën në mënyrë direkte ose indirekte.
Me jonizim direkt nënkuptohet transmetimi i drejtpërdrejtë i energjisë së një
grimcë të ngarkuar elektrikisht i cili ndodh si rezultat i bashkëveprimit elektrostatik.
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Kalimi i energjisë nga grimcat e ngarkuara tek atomet e lëndës në këtë rast varen nga
masa e grimcës së ngarkuar në lëvizje, ku mund të dallohet grimca e rëndë alfa. Pra
rrezatimi alfa është një rrezatim jonizues direkt i lëndës me të cilin bashkëvepron.
Rrezatimi alfa ka një energji kinetike tipike prej 5 MeV dhe një shpejtësi prej rreth
15.000.000 m/s, ose 5% të shpejtësisë së dritës.

Figura 2.2. Paraqitja skematike e rrendjes së rrezatimit alfa

Për shkak të masës relativisht të madhe, me ngarkese elektrike +2 dhe shpejtësisë
relativisht të ulët, grimcat alfa gjatë bashkëveprimit me atomet e tjera e humbasin shumë
shpejt energjinë e tyre.
Rruga e lirë që përshkojnë grimcat alfa është shumë e shkurtër në krahasim me
grimcat beta dhe fotonet gama), ato mund të ndalen vetëm nga disa centimetra ajër ose
një fletë e hollë letre (Figura 2.2). Për këtë arsye, grimcat alfa humbasin energjinë e tyre
prej disa MeV në një vëllim të vogël të materialit e cila rrit mundësinë e dëmtimit të
ADN-së në rastet e ekspozimit të brendshëm (kur futet brenda në organizëm).
Si emetues i jashtëm, një burim alfa, zakonisht nuk është i dëmshm sepse nga
grimcat alfa mund të mbrohemi në mënyrë efektive nga disa centimetra ajër, një copë
letër ose shtresë e hollë e qelizave të lëkurës. Megjithatë kujdes duhet bërë pasi shumë
burime alfa shoqërohen edhe me emetimin e një gama fotoni.
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Rrezatimi alfa ka koeficent të lartë të transmetimit linear të energjisë, e cila ka
aftësinë për të shkatuar disa efekte biologjike si vdekjen e qelizave dhe shfaqen e
kancerit. Për këtë arsye organizata të ndryshme të shendetësisë si dhe ICRP (International
Commission Radiological Protection ) (ICRP, 2007) ka vendosur koeficientin 20 për
rrezatimin alfa për shkak të mundësisë së dëmtimit të qelizave dhe strukturës së ADN e
paraqitur skematikisht Figurën 2.3.
Dëmtimi i strukturave të ADN mund të shkaktojë vdekjen ose modifikimin e
qelizës gjatë procesit të ndarjës së saj, ndërprerjen e aktivitetit të enzimave në brendësi të
qelizës etj. Shpërbërja e atomeve që ndodhen në strukturën molekulare të ADN, si
rezultat i ngacmimit ose jonizimit të tyre bëhet pengesë për transmetimin e rregullt të
informacionit që përmbahet në këto struktura tek qelizat e reja që krijohen si rezultat i
proçesit të ndarjes qelizore.

Figura 2.3. Struktura e ADN-së para dhe mbas rreztimit jonizues

2.2. Karakteristikat kryesore të Radonit
Radoni është elementi i vetëm radioaktiv në gjëndje të gaztë i cili krijohet nga
zbërthimi i bërthamës së radiumit. Ai hyn në grupin e gazeve inerte dhe ka densitet 9,73
kg/m3 duke e bërë atë një nga gazet më të rëndë në natyrë.
Për shkak të densitetit të tij të lartë, radoni përqendrohet në shtresat e atmosferës
pranë sipërfaqes së tokës. Simboli i radonit është Rn dhe numri atomik i tij është Z = 86.
Radoni ka tre izotopë natyrorë, të cilët vijnë si rezultat i zbërthimit radioaktiv të tri
familjeve natyrore radioaktive, të cilat janë Th-232, U-238 dhe U-235 (Figura 1.2 në
kapitullin I).
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Në familjen e U-235 është i pranishëm izotopi Rn-219 (aktinoni) i cili ka periodën
e përgjysmimit 3.9 s.
Në familjen e Th-232 është i pranishëm izotopi Rn-220 (toroni) i cili ka periodën
e përgjysmimit 55 s.
Në familjen e U-238 është i pranishëm izotopi Rn-222 (radoni) i cili ka periodën e
përgjysmimit 3.8 ditë.

Izotopet e radonit janë rezultat i zbërthimit alfa të radiumit që do të thotë se radoni
është proporcional me përmbajtjen e radiumit në tokë. Gjatë zbërthimit të tij, lind
elementi polonium, dhe nga zbërthimi i këtij të fundit lindin përsëri elemente të tjera
radioaktive. Produktet e zbërthimit radioaktiv të radonit janë gjithashtu radioaktive dhe
periodat e përgjysmimit të tyre luhaten nga 3 deri në 27 minuta (Figura 1.2 Kapitulli I).
Duke krahasur periodën e gjysëm – zbërthimit të izotopëve natyrore të Radonit
shihet se Rn-222 është më i rëndësishëm nga pikëpamja radiologjike; ky pohim është i
vërtetë për faktin se ndërsa izotopet e toronit dhe aktinonit e kanë periodën e
përgjysmimit shumë të shkurtër (ata nuk arrijnë të depërtojnë plotësisht në ajrin
atmosferik), izotopi i radonit Rn -222 e ka periodën e përgjysmimit relativisht të gjatë
dhe mund të grumbullohet deri në përqëndrime relativisht të larta në ambjente të
mbyllura.Perioda e përgjysmimit të radonit është 3,81 ditë ndërsa Po-210 është elementi i
fundit radioaktiv i familjes së U- 238 me periodë përgjysmimi 138.3 ditë.

2.3. Sjellja e radonit në mjedis. Koeficientët e emanimit të radonit për materialet
natyrore
Burimi kryesor i gazit Radon është toka, si rezultat i zbërthimit të serive natyrore
radioaktive kryesisht 238U dhe 232Th. Gjithashtu të gjitha llojet e shkëmbinjve,
formacionet ranore dhe mineralet e ndryshme përmbajnë radionuklide. Përqëndrimi i
radionukldeve natyrore në tipe ose lloje të ndryshme të shkëmbinjëve magmatikë,
sedimentarë apo metamorfikë ndryshon. Ndërmjet transformimeve në familjet e uranit
dhe toriumit lindin emanimet radioaktive, të cilat pjesërisht futen në hapësirat e lira
intergranulare dhe në ajrin tokës ku së bashku me ujrat nëntokësore janë mjetet e
transportimit të radonit në ajrin e atmosferës. Në Figurën 2.4 është ilustruar dalja e
radonit nga nëntoka nëpërmjet procesit të trasportit dhe procesit te emanimit.
Koncentrimi i emacionit në ajrin e tokës shprehet nëpërmjet aktivitetit vellimor avRn
(Bq/m3), vlera e të cilit varet nga përmbajtja e uranit dhe toriumit si dhe nga vetitë fizike
të mjedisit.
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Figura 2.4. Transporti i radonit nga nëntoka, (Burimi:IAEA 474, 2013)
Masa ose sasia e shkëputjes së emanimit nga minerali në hapësirën e lirë shprehet
nga koeficenti i emacionit, Kem, i cili përcaktohet nga raporti i sasisë së emanacionit të
cliruar, mbi sasinë e emanacionit që lind ose formohet në një njësi kohe e vëllimit të
caktuar. Pra emanacioni që clirohet në ambjentin e jashtëm, mbi sasinë e emanacionit që
formohet, shpreh parametrin më të rëndësishëm të emanacionit.Vlera e Kem ndryshon nga
faktorë të ndryshëm fizikë, ai rritet me temperaturën, shkallën e oksidimit me alterimin
ose thërmueshmërinë, zvogëlimin e madhësisë së kokrrizave, ndërsa vartësia nga
lagështia është mjaft e komplikuar. Është fakt tashmë i vërtetuar që proçesi i emanacionit
të radonit ndikohet nga lagështira (Naismith, at al, 1998).
Vlerat e koefiçientit të emanacionit varen kryesisht nga përmasat e kokrrizave të
materialit, nga poroziteti i tokës dhe nga lagështira e saj. Koefiçienti i emanacionit ka
vlerat 0,2 deri 0,3 për përbërësit e zakonshëm të materialeve të ndërtimt. Radoni
zhvendoset në hapësirën poroze për shkak të difuzionit dhe rrymave në material, të cilat
varen nga poroziteti dhe nga gradienti i presionit. Në sipërfaqen e materialit, radoni del
në atmosferë duke e zvogëluar përqendrimin e tij në sipërfaqe. Sa më të vogla të jenë
përmasat e kokrrizës, aq më i madh është probabiliteti i daljes së radonit prej saj.
Një numër i madh studimesh kanë raportuar normat e emanacionit të radonit për
materialet natyrore duke përfshirë minierat e uraniumit (IAEA 474, 2013), shkëmbinj
(Zhang, at al, 2011), tokat (Kendall, at al, 2005) dhe mineralet (Poortinga, at al, 2011).
Si shembull në Figurën 2.5 tregohen koeficientët e emanimit të radonit që ndryshojnë në
mënyrë të konsiderueshme midis grupeve të ndryshme të materialeve por ndryshimet
shihen qartë dhe brënda grupeve të materialeve.
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Figura 2.5. Koeficientët e emanimit të radonit-222 të matura për materiale të ndryshme.
Zona e secilit grup varet nga numri i mostrave.
(Burimi: IAEA 474, 2013)
Në veçanti, vlerat e koeficientëve të raportuara për hirat dhe mineralet janë të
ulëta, në përgjithësi më pak se 0.1, ndërsa vlera më të larta raportohen për shkëmbinj,
tokat, formacionet ranore dhe argjilat përgjithësisht të shtrirë në rangun e 0.1-0.3.
Koefiçienti i emanacionit rritet me zvogëlimin e përmasave të kokrrizave që
përmbajnë radium dhe për shtresat argjilore ky koefiçient arrin vlerën 0,4 - 0,7. Proçesi i
emanacionit dhe mekanizmi i transportit varen në një masë të madhe nga përmbajtja e
lagështirës në tokë ose nga shtresat e ndryshme izoluese. Kështu lyerja e mureve të
ndërtesave e ul koefiçientin e emanacionit me 0,5 ( IAEA 474, 2013). Meqenëse muret e
ndërtesave zakonisht lyhen, ka pak gjasa që ato të kenë kontribut të ndjeshëm në
përqendrimin e radonit në mjediset e tyre.
Raporti (UNSCEAR, 2008) dhe raporti teknik (IAEA 474, 2013) udhëzojnë që vlera
mesatare e koeficientit të emanacionit të formacioneve gjeologjike të merret 0.2.
Për kushte stacionare të lindjes dhe transformimit të emanimit, aktiviteti volumor i avRn
në ajrin e tokës, në thellësi të cfarëdoshme, mund të përcaktohet nga ekuacioni:
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avRn

= am Ra226 ρ Kem /P

(2.2)

Ku, am 226Ra është aktiviteti i përmbajtjes së Ra -226 në shkëmbinj apo minerale të
ndryshme i shprehur në Bq/kg .
Për gjëndjen e ekuilibrit radioaktiv ndërmjet uraniumit dhe radiumit raporti ndërmjet
përqëndrimit të uranit CU (në shkëmb, formacione ranore apo minerale) dhe aktivitetit të
Ra -226 është :

1ppmU = 12.35 Bq/kg

(2.3)

Sipas raportit të (UNSCEAR, 2008) për llogaritje rekomandohen këto vlera të
parametrave:




ρ - është dendësia ose pesha volumore e shkëmbit, formacionit apo mineralit i cili
nëshumicën e rasteve luhatet në kufijtë 1400-3000 Kg/m3, rekomandohet vlera
1700 – 2000 Kg/m3.
Kem - koeficenti i emanimit – vlera mesatare e këtij koeficenti për formacionet
rekomandohet 0.2.
P - është vlera e porozitetit të formacioneve, shkëmbore dhe mineraleve.
Poroziteti ndryshon në kufij të gjërë 0.05 deri në 0.6.Për formacione të ndryshme
gjeologjike janë të shpeshta vlerat 0.2- 0.4, si vlera tipike pranohet madhësia 0.25

Nga zgjidhja e problemit të drejtë për vlera të modeluara të Kem = 0.2 , ρ= 1600 kg/m3,
P= 0.25 dhe kushte stacionare të përhapjes së radonit që kondicionohet nga koncentrimi
prej Cu=1ppm, aktiviteti volumor i radonit avRn në ajrin e tokës është 16000Bq/m3 .

2.4. Sjellja e radonit në ambjentet e mbyllura
Siç përmendëm më sipër radoni është i pranishëm në materialet e ndërtimit, në
ujrat nëntokësore dhe në materiale të tjera.
Radoni depërton në ndërtesa si rezultat i proceseve të transportit dhe difuzionit
nëpërmjet kalimit në defektet e strukturave të ndryshme ndërtimore dhe kryesisht
nëpërmjet themeleve e treguar kjo në Figurën 2.6. Përqendrimi më i ulët ose më i lartë i
tij në brëndësi të banesave lidhet me ndikimin e parametrave ambjentalë sikurse janë
poroziteti i tokës, presioni dhe temperatura e mjedisit, etj.
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Figura 2.6. Rrugët e hyrjes së radonit në ndërtesa

Radoni është i pranishëm në brendësi të ndërtesave si rezultat i burimeve të përmendura
më sipër dhe konkretisht:






përbërja dhe gjeologjia e tokës në ndërtesa
materialet e ndërtimit
radoni që del nga thellësitë e mëdha
shtresat ujë-mbajtëse

Megjithatë rrugët kryesore të hyrjes janë përshkrueshmëria e themeleve, ekzistenca e
carjeve dhe shkarkesat e impianteve teknologjike.
Nga matjet e kohëve të fundit është vlerësuar se vetëm 4% e Radonit vjen nga nëntoka i
cili është një proces i difuzionit natyral (IAEA 474,2013). Një tipologji tipike ndërtimore
karakterizuar nga ndërlidhjet e kateve nëpërmjet një shkalle të brendshme, lehtëson
difuzionin e radonit.
Të dhënat eksperimentale kanë evidentuar që kombinimi i kateve përcakton një
rrugë direkte dhe të preferuar për difuzionin e radonit nga kati përdhes (i parë) në ato më
sipër. Në disa kate të para (përdhese) janë matur përqëndrime të radonit më të larta se 200
Bq.m-3.
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2.5. Sjellja e poloniumit në mjedis. Karakteristikat kryesore të Polonium - 210
Poloniumi është një element i rrallë radioaktiv që u zbulua në vitin 1898 nga cifti,
Mari dhe Pier Kyri, të cilët e quajtën kështu përshkak të vendlindjes së Mari Kyri,
Polonisë. Ky element mund të gjendet në sipërfaqen e tokës, por mund të perftohet dhe
në centralet bërthamore. Po-210 është një radiobërthamë që emeton grimca alfa me
periodë përgjysmimi 138 ditë. Ai është elementi i fundit i zbërthimit të serisë radioaktive
të U-238 dhe është i vetmi izotop natyror me kohën më të gjatë të përgjysmimit e cila
mundëson matjen. Po-210 është i pranishëm në sasi gjurmë në shumicën e bimëve,
produkteve ushqimore, si dhe në indet e njeriut. Izotopet e tij janë ndër radiobërthamat
më toksike për njeriun, për të cilin mund të themi se është një substancë kimike 250-mijë
herë më toksike se cianidi.
Nga studime të ndryshme raportohet se Po-210 gjendet në vlera deri në 75% në
organizmat detare dhe jep kontribut të dozës së brendshme të rrezatimit deri në 50% tek
njerëzit (Swedjemark. G.A., 2004). Poloniumi-210 është një element radioaktiv mjaft i
rrezikshëm për shëndetin e njeriut, në rastin kur ai futet brenda në organizëm sepse ai
është një radiobërthamë alfa emetuese. Po-210 dhe Pb-210 kontribojnë në mënyrë të
konsiderueshme në dozën që merr popullata nga rrezatimi natyror. Sipas raportit
(UNESCEAR, 2008), 8% e dozës së rrezatimit natyror të brendshëm vjen tek njeriu nga
këto dy bërthama.
Rrugët e hyrjes së poloniumit në organizëm janë nëpërmjet ngrënies së
ushqimeve, ujit të pijshëm dhe gjatë frymëmarrjes. Poloniumi është një substancë
radioaktive që mund të zbulohet nga analizat e zakonshme toksikologjike.
Po-210 u bë i njohur në vitin 2006 pas vdekjes së ish-agjentit të KGB-së,
Aleksandër Litvinenko, e cila mendohet se është kryer me polonium-210. Që nga ajo
kohë iu dha një rëndësi e veçantë matjes dhe përcaktimit të aktivitetit të tij në elemente të
ndryshëm ushqimorë dhe në mjedis.
2.6. Poloniumi në produktet ushqimore: Po-210 në midhje
Siç përmendëm më sipër poloniumi-210 është një radiobërthamë natyrore αemetues natyral e cila ekziston në mjedis, si rezultat i zbërthimit zinxhir të Uranium-238.
Ai është i shpërndarë kudo në shkëmbinj, tokë, në atmosferë dhe në ujërat natyrore
(Matthews, Kim, dhe Martin, 2007). 210Po hyn në organizma detare nëpërmjet absorbimit,
thithjes dhe gëlltitjes (Alam et al., 1999).
Përqendrimi i Po-210 në gjallesat detare rezulton të jete shumë më e lartë se ajo
në ujin e detit për shkak të proceseve të ndryshme biologjike i cili konstatohet veçanërisht
tek midhjet. (Saiyad Musthafa & Krishnamoorthy, 2012).Ky fakt është i njohur tek
molusqet bivalve filtër ushqyese të cilët shërbejnë si tregues biologjike të ndotjes
radioaktive (Alam et al., 1999 dhe Phillips, 1980).
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Midhja është një organizëm i fuqishëm filtrues. Ajo ushqehet me qeliza
fitoplanktonike, zooplankton, baktere, fragmente algash si dhe me shumë elementë të
tjerë (Lopez et al, 2002). Të ushqyerit e midhjes lidhet me madhësinë e saj, temperaturën,
turbullirën e ujit si dhe stadin fiziologjik në të cilin ndodhet, veçanërisht në periudhën e
riprodhimit. Në funksion të saj filtrimi kalon nga 0,5 deri në 5 litra në orë. Është e gabuar
të mendohet se i gjithë ushqimi, që është në ujë konsumohet nga midhja, pasi pjesa e
tepërt dhe ajo e panevojshme, aglutinohet dhe del jashtë trupit të midhjes (Anderson et al,
2002).
Zooplanktoni përfaqëson një grup zoologjik heterogjen të përbërë nga larmi e
madhe organizmash, të cilët jetojnë në mjediset pelagjike të ekosistemeve ujore. Në
Figurën 2.7 jepet kontributi (në %) i dozës efektive vjetore nga produkte të ndryshme të
detit.

Kontributi i dozës efektive vjetore nga burime të ndryshme
ushqimore
Peshk

7.78%
5.78%
2.44%

midhje

7.02%
karkalec
deti
gafore

ushqime
toke
76.98%

Figura 2.7. Kontributi i dosës efektive vjetore nga produktet të ndryshmetë detit

Nga grafiku duket qartë se nga produktet e detit kontributin më të lartë të dosës
efektive vjetore e jep konsumi i midhjeve me një vlerë prej rreth 77 %. Këtë vlerë të
konsiderueshme tek midhjet e jep Po-210.
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KAPITULLI III

PËRCAKTIMI I AKTIVITETIT TË Po-210 NË MIDHJE DHE VLERËSIMI I
DOZËS EFEKTIVE VJETORE
Në këtë kapitull paraqiten të dhëna mbi përqendrimet e aktivitetit të Po-210 në
midhje, të marra nga Laguna e Butrintit, të studiuara gjatë periudhës 2013-2014 dhe
vlerësimi i dozës efektive vjetore për shkak të konsumit të tyre nga popullsia.

3.1. Përshkrim i shkurtër i zonës së studimit
Midhjet (Mytilus Galloprovincialis) janë marrë në gjashtë pika të ndryshme të
mbarështimit në stacionet e kultivimit të vendosura në Lagunën e Butrintit (Figura 3.1).
Marrja e mostrave u krye dy herë në vit, gjatë stinës së pranverës dhe stinës së vjeshtës.

Figura 3.1.Harta e Lagunës së Butrintit, pjesa jug-perëndimore e bregdetit Jon me pikat e
përafërta të marrjes së mostrave.
Laguna e Butrintit ndodhet në pjesën jug-perëndimore të Shqipërisë, në jug-lindje
të rrethit të Sarandës me një sipërfaqe ujore prej 16.3 km2, me thellësi mesatare 14 m dhe
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thellësi maksimale prej rreth 21 m. Laguna e Butrintit komunikon me detin Jon përmes
kanalit natyror të Vivarit, me një shkëmbim prej 140m3/sek (Figura 3.1).
Në bregun verior dhe atë jugor derdhin ujërat e tyre dy hidrovorë, të cilët
grumbullojnë ujërat përkatësisht nga fusha e Vrugut dhe ajo e Vrinës (Pano et al., 1985;
Miho et al., 2013). Zona në jug të Lagunës së Butrintit është e ulët dhe karakterizohet nga
fusha e Vrinës, nga e cila grumbullon ujrat lumi Pavllo. Ndërsa, zona veriore
karakterizohet nga fusha e Vurgut nga e cila grumbullon ujrat lumi i Bistricës, i cili në
ditët e sotme është i drejtuar artificialisht në det. Ujrat e liqenit të Butrintit ushqehen
vazhdimisht nga amplitudat e detit, baticat dhe zbaticat dhe ujrat e freskëta që vijnë prej
lumit të Kalasës, lumit të Bistricës, lumit Pavllo dhe Liqenit të Bufit, të cilat gjithashtu
tregojnë një luhatje të kripshmërisë nga 18 g/L në 35 g/L, përkatësisht në dimër dhe verë
(Peja et al., 1996). Gjithashtu regjimi hidrologjik i Lagunës ka ujëkëmbim të
vazhdueshëm me detin Jon me anë të kanalit të Butrintit. Laguna ka ujëkëmbim të
vazhdueshëm me detin Jon me anë të kanalit të Butrintit. Gjatë këtij procesi, vëllimi i ujit
varet nga amplituda e niveleve të ujit në lagunë. Lëkundjet e ujit karakterizohen nga
lëkundjet stinore dhe nga ato 12 orëshe të baticë-zbaticës; lartësia e amplitudës së tyre
ndryshon nga disa cm deri në 15-20 cm (lartësia mesatare 9 cm). Nivelet më të larta të
ujit takohen gjatë periudhës së lagët të vitit kurse më të ulëtat gjatë periudhës së thatë
(Pano et al., 1984; 1985, Miho, 1994). Avullimi është përbërës i rëndësishëm i bilancit
ujor. Gjatë këtij procesi nga laguna largohet mesatarisht 1260 mm ujë. Sasia më e madhe
avullon gjatë verës (Korrik-Gusht), kurse më e vogla gjatë dimrit (Dhjetor-Janar) (Pano
et al., 1984; 1985).
Nga pikëpamja gjeologjike zona e studimit përfaqëson një zonë kodrinore
bregdetare, pjesë e Zonës Jonike (Albanidet e Jashtme), e cila karakterizohet kryesisht
nga evaporitet e triasikut të sipërm të cilët janë shkëmbinjtë më të vjetër gëlqerorë dhe
flishi (Paleocen). Pjesa lindore është e rrethuar nga mali Mile, i përbërë nga Paleogjeni
dhe flishi në pjesën veri-lindore dhe gëlqerorë (Jurastiku i Mesëm në pjesën jugore) dhe
në lindje nga gadishulli i Ksamilit (gëlqerorë Jurassic-Middle Kretak) (Tsabaris et al.
2007). Zona e studimit karakterizohet nga një verë relativisht e thatë dhe dimër i butë
(Zonë me Klimë Mesdhetare) me temperatura mesatare prej 12°C në dimër dhe 27°C në
verë (Topi et. al., 2012).
3.2. Kampionimi, përpunimi dhe analiza e mostrave të midhjeve
3.2.1. Kampionimi i mostrave të midhjeve
Laguna e Butrintit është përdorur intensivisht për akuakulturën e midhjeve
(Mytilus galloprovincialis) me rreth 80 objektet e kultivimit të midhjeve dhe një prodhim
vjetor i cili filloi me një prodhim 2000 ton dhe u rrit nga viti në vit, deri në një kulm prej
4500 ton/vit në vitet e fundit (Cullaj et al., 2005). Aktualisht pas rregullave tepër të
kufizuar të eksportit të midhjeve drejt Evropës niveli i prodhimit ka arritur në një rënie
prej rreth 1.500 ton/vit (Miho et al., 2013).
Midhja mesdhetare (Mytilus galloprovincialis), është një nga llojet e molusqeve
bivalveme ngjyrë blu të errët ose kafe në të zezë. Dy guaskat janë të barabarta dhe gati
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katërkëndëshe (Figura 3.2). Madhësia maksimale e saj shkon deri në 15 cm, megjithëse
ajo tipike vetëm 5-8 cm.

Figura 3.2. Foto të Mytilus galloprovincialis (Burimi: FAO 2012)
http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Mytilus_galloprovincialis/en
Midhja në lagunën e Butrintit riprodhohet disa herë në vit, por më me masivitet
prodhimi është në dhjetor dhe shkurt. Vjelja e prodhimit fillon në Prill e në vazhdim.
Mytilus galloprovincialis është një organizëm me sekse të ndarë dhe me fekondim të
jashtëm. Veza në pak orë kthehet në larvë pelagjike derisa nuk është në gjendje të
fiksohet. Larva të tipit trokoforë të mbuluara me qerpikë nuk kanë kohë të përcaktuar në
zgjatje pasi variojnë në funksion të temperaturës. Nga 3 javë deri në tre muaj midhja 25
mm jep 100.000 vezë (70-80 μm) ndërsa midhja 80 mm lëshon 8-10 milion vezë (80 μm).
Molusqet bivalvë janë grumbulluesit më të mëdhenj të biotoksinave, në fakt duke
qenë filtratorë i mbajnë mikroalgat në nivelin e aparatit brankial dhe pastaj i transmetojnë
në mëlçi dhe hepatopankreas ku dhe metabolizohen.
Kampionimi i mostrave të midhje u bë gjatë muajit maj dhe shtator ku për çdo
pikë të marrjes së tyre janë shënuar dhe koordinata gjeografike të cilat janë të listuara në
Tabelën 3.3 dhe Tabelën 3.4. Në përcaktimin e këtyre stacioneve është pasur parasysh
qëllimi për të realizuar një përfshirje sa më të madhe të pjesëve të ndryshme të Lagunës
në vlerësimin e përqëndrimit të aktivitetit të Po-210. Për cdo stacion janë marrë rreth 1 kg
midhje të gjatësisë së guackës e cila varion midis 50-80 mm gjatë stinës së pranverës dhe
40-70 mm gjatë stinës së vjeshtës. (Figura 3.3).
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Figura 3. 3.Shembull i një kilogram mostër Mytilus galloprovincialis.
Është kujdesur që midhjet gjatë përzgjedhjes për analizën të kenë afërsisht të
njëjtën madhësi dhe gjatësi të guackës. Ky element është i rëndësishëm për përcaktimin
sa më të saktë të aktivitetit në mostër e shprehur në Bq/kg.
3.2.2. Përpunimi i mostrave të midhjeve
Mostrat e midhjeve të marra për analizë u ruajtën në temperaturë 0°C. Gjatë
transportit deri në laborator ato u vendosën në një frigorifer portativ. Guackat e midhjeve
dhe indet e buta u shplanë me kujdes me ujë të rrjedhshëm dhe në shplarjen e fundit u
perdor ujë i distiluar për të eliminuar sedimentet dhe papastërtitë e tjera. Më pas u
realizua ndarja e guackës nga pjesa e butë e midhjes të cilat u vendosën mbi letra kuzhine
për të eleminuar ujin e tepërt. Para çdo procesi herë pas here u krye peshimi i mostrës për
të përcaktuar peshën e saktë të midhjeve e cila është shumë thelbësore në përcaktimin e
përqëndrimit të saktë të aktivitetit të Po-210 në mostër. Mbasi u krye peshimi i midhjeve
të freskëta ato u sistemuan në një enë porcelani dhe u vendosën për tharje në termostat në
temperaturë 80°C. Kjo temperaturë u mbajt konstante deri në tharjen e plotë të midhjeve
për të parandaluar humbjet e poloniumit (Po-210), dihet se në temperatura më të larta
ndodh avullimi i tij.
Në Figurën 3.4 është treguar procesi i tharjes së midhjeve. Kujdes është bërë që
tharja të jetë e plotë dhe uniforme deri në brendësi të tyre. Procesi i tharjes mund të
realizohet dhe me azot të lëngët i cili heq plotësisht lagështirën dhe ngrin mostrat deri në
temperaturë – 197°C.
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Figura 3.4. Tharja në termostat e midhjeve
Pas tharjes mostrat u bluan në mulli me sfera dhe u peshuan përsëri për të
përcaktuar peshën e thatë në çdo mostër. Mostra duhet të bluhet sa më himët të jetë e
mundur dhe homogjene. Raportet midis peshës së freskët dhe peshës së thatë janë
raportuar në Tabelën 3.3 dhe Tabelën 3.4 të cilat janë paraqitur më poshtë. Mostrat e
thara mbasi u bluan dhe homogjenizuan në rrjetë me dimensione 2 x 2mm ishin gati për
ndarjen kimike të radiobërthamave dhe më pas për përcaktimin e Po -210.
Në Figurën 3.5 tregohet mostra e midhjeve e cila është gati për tu trajtuar në laborator për
ndarjen kimike pas procesit të tharjes dhe homogjenizimit

Figura 3.5. Mostra e tharë dhe e homogjenizuar
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3.2.3. Proçedura kimike e ndarjes së Po-210
Procedura kimike në rasti e përcaktimit të radiobërthamave që emetojnë rrezatim
alfa është një nga proceset më të rëndësishëm në të gjithë etapën që ndiqet për të
përcaktuar aktivitetin e mostrës. Gjatë këti procesi bëhet veçimi i atyre radiobërthamave
që ne jemi të interesuar dhe eleminojmë të tjerat që mund të ketë mostra. Në përfundim të
procesit ne kemi të depozituara vetëm radiobërthamat të cilave do tju përcaktohet
aktiviteti.
Për përcaktimin e përqëndrimit të Po-210 në midhje u peshua 1g mostër pluhur, e
homogjenizuar dhe u transferua në një beker 250 ml. Për të tretur mostrën, ajo u trajtua
me 16 ml HNO3 65% dhe me një pipetë të shkallëzuar u shtua 1 ml gjurmues (Po-209)
me aktivitet të përcaktuar, (në rastin tonëishte 0.379 ± 0.019 Bq/ml në 2MHNO3). Shtimi
i gjurmuesit është i domsdoshëm për të përcaktuar aktivitetin e panjohur të Po-210 në
mostër dhe për të llogaritur rendimentin kimik i cili na jep informacion në lidhje me
saktësinë e të gjitha etapave të ndjekura gjatë procedurës së ndarjes kimike. Në Tabelën
3.1 tregohen dy gjurmuesit që përdoren për ndarjen kimke të Po-210 dhe disa
karakteristika të tyre.

Tabela 3. 1. Gjurmuesit dhe karakteristikat e tyre
Izototopi

Perioda e
gjysëmzbërthimit

Energjia e grimcave
alfa (MeV)

Intesiteti
(%)

4.883
4.885
5.304
5.115

80
20
100
100

208

Po

2.90 vjet

209

Po
Po

103 vjet
138 ditë

210

Një nga hapat e proçedurës të trajtimit kimik të mostrës është e paraqitur në
Figurën 3.6 e cila tregon konkretisht tretjen dhe tharjen e mostrës mbas shtimit të
radiobërthamës gjurmë (gjurmuesit).
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Figura 3.6. Tretja e mostrës dhe shtimi i gjurmuesit
Mostrën e tretur e avulluam deri në tharje të plotë në temperaturë 70-80°C, me
përzierje magnetike të vazhdueshme. Mbasi mostra u tha plotësisht, u shtua me kujdes 6
ml HNO3 65% dhe 1ml H2O2 30% dhe përzierja u la të avullojë plotësisht. Kjo proçedurë
u përsërit disa herë derisa materiali organik u shkatërrua plotësisht. Mostra u hollua me
~20 ml HCl 0.6M dheu shtua 1 ml acid askorbik në përqëndrimin 50mg/ml dhe 1 ml
tretësirë NH2OH në përqëndrimin 0.1 g/ml për të zvogëluar ndërhyrjen e hekurit të tretur
me polonium dhe u vendos përsëri në avullim të ngadaltë për të arritur shpërbërjen e tyre.
Proçesi i fundit i ndarjes kimike është depozitimi i poloniumit në një disk argjendi ose në
një disk çeliku, kjo në varësi të metodikës së përdorur gjatë veçimit kimik të
radiobërthamave. Në Figurën 3.7 është pasqyruar në mënyrë skematike veçimi kimik i
radiobërthamave.
Poloniumi u depozitua në mënyrë të vetvetishme (spontanisht) në një disk
argjendi me diametër 22 mm të fiksuar në një mbajtëse të veçantë tefloni e të zhytur në
HCl 6M, në temperaturë 85-90°C dhe pH 1.5-2. Proçesi i vetëdepozitimit zgjati 3 orë, në
prani të një përzierësi magnetik i cili kryen rreth 300 rrot/min. Më pas disku u hoq nga
mbajtësi i veçantë i teflonit dhe u shpërla me ujë të distiluar dhe në fund me aceton për të
realizuar tharjen e plotë. Pas shpëlarjes së plotë u fshi me letër thithëse dhe u vendos për
ruajtje në pjatë petri, e gatshme për matjen e mëtejshme me metodën e spektrometrisë
alfa. Proçedura radiokimike është diskutuar në detaje në (Chen et al, 2001).
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Skema e procedurës radiokimike për vecimin e Po-210
Tharja e
mostrës

• Shtimi i gjurmuesit
209Po
• Tretja me HNO3,
HCl
Tretja e
mostrës

• Avullimi, tharja
• Shtimi i 1ml acid askorbik
(50mg/ml)
Depozitimi
• Depozitimi për tre
në disk i
orë në temp 90°C
210Po
Matja me
alfaspektrome
tër

Figura 3.7. Paraqitja e procedurës kimike për vecimin e Po-210 në mënyrë skematike

3. 3. Matja me metodën alfa-spektrometrike
3. 3.1. Ndërtimi i sistemit alfa-spektrometrik Canberra dhededektimi i grimcave të
ngarkuara me dedektorët silikon
Analiza e mostrave të midhjeve u krye në Laboratorin e Alfa-spektrometrisë,
Departamentine Radiometrisë dhe Radiokimisë, të Institutit të Fizikës Bërthamore të
Zbatuar (IFBZ).

Figura 3.8. Sistemi alfa-spektrometrik në IFBZ
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Në Figurën 3.9 paraqitet skema elektronike e ndërtimit të alfa-spektrometrit Canberra,
model 7400 A të laboratorit tonë.

Figura 3. 9. Paraqitja e skemës elektronike të spektrometrit alfa

Alfa-spektrometri ka dy dhoma vakumi i cili bën të mundur matjen e dy mostrave
në të njëjtën kohë. Dhoma e vakumit është mjaft e rëndësishme në matjet alfa
spektrometrike sepse grimcat alfa janë grimca të rënda dhe mund të absorbohen shumë
lehtë nga molekulat e ajrit. Vakumi bën të mundur kalimin e grimcës në dedektor pa
humbur energjinë gjatë rrugës. Vakumi duhet të ketë një vlerë më të vogël se 100 mtorr
dhe një vakum i mirë jep një spektër të mirë, pra një rezolucion të mirë.
Për dedektimin e rrezatimit jonizues alfa dhe marrjen e spektrave të
radionuklideve të Po-210 dhe Po (gjurmuesit) përdoren detektorët gjysmëpërçues, PIPS
(Passivated Implanted Planar Silicon). Në rastin tonë detektorët janë gjysmëpërçues Si
(silici) të markës Canberra me sipërfaqe aktive 450 mm2. Dedektorët gjysmëpërçues
silikon të grimcave të ngarkuara përbëhen nga një fletë e hollë që ka një sipërfaqe
kontakti të formuar nga bashkimi p-n. Këto kontakte mund të jenë barriera sipërfaqësore
(të metaleve të hollë) ose ndryshe quhen Passivated Implanted Planar Silicon (PIPS)
Detektor. Në to aplikohet një tension në drejtim të kundërt për të krijuar një fushë
elektrike përgjatë drejtimit të veprimit. Tensioni i kundërt vepron në një zonë ku nuk ka
ngarkesa të lira. Trashësia i këtij detektori duhet të jetë sa më i hollë që të depërtojnë
grimcat (rreth 32 mikron) për 6 MeV. Dedektimi i grimcave ndodh në këtë zonë dhe gjatë
këtij procesi formohen çiftet elektron-vrimë (e-v). Energjia e nevojshme që duhet të
formojë sinjali (e-v) varet nga materiali i dedektorit, por është esencialisht i pavarur nga
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energjia e grimcave pasuese (që vijnë nga pas). Numri i çifteve e-v të formuar në fund të
fundit është direkt proporcionale me energjinë e grimcave alfa.
Fusha elektrike në këtë zonë grumbullon elektronet në një terminal dhe vrimat në
një tjetër. Trashësia e zonës së varfëruar (nga ngarkesat elektrike) varet nga tensioni i
kundërt i aplikuar. Nëse i japim tension të lartë kemi një zonë të hollë e të aftë të ndalojë
grimcat me më shumë energji. Efektiviteti i dedektorit varet nga trashësia e zonës "së
varfëruar" dhe nga sipërfaqja e fletës së dedektorit. Niveli i zhurmave rritet me
efektivitetin dhe kjo rritje është gjithashtu e specifikuar. Efektiviteti i dedektorit
reduktohet për tensione të larta kështu që për të eleminuar zhurmat e vogla dhe të ulta
bëhet zgjedhja e tensionit të lartë brenda zonës së rekomanduar.
Sipërfaqja e barrierës së detektorit gjysmëpërçues ka një efektivitet 100 % për
grimcat alfa që goditen në ajrin aktiv. Kur grimcat alfa janë emetuar rastësisht në të gjitha
drejtimet nga burimi, numërimi total i alfa grimcave të emetuara mund të jetë i përcaktuar
nga këndi i ngurtë që dedektori përfshin dhe distancën burim-dedektor. Në Figurën 3.10
është paraqitur skema e ndërtimit gjeometrik të dedektorit dhe burimit.

Figura 3.10. Skema e ndërtimit gjeometrik të dedektorit dhe burimit
Foni për alfa spektrometrinë është relativisht i ulët, kjo bën që të masim fonin pa burim
dhe të grumbullojmë numërime në të njëjtin numër kanalesh, pra në të njëjtat zona ku
kemi matur burimin dhe kemi marrë spektrin.
Alfaspektometri me dedektorët PIPS ka një aplikim të suksesshëm për disa avantazhe:
1. Rezolucion të lartë energjitik
2. Efektivitet të mirë të numërimit
3. Fon (background) të ulët
4. Kosto të ulët
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Efektiviteti i dedektorit varet nga një gjeometri e caktuar e cila është funksion i:
a) sipërfaqes aktive të dedektorit
b) përmasave të sipërfaqes së dedektorit
c) distancës midis dedektorit dhe burimit.
Pra gjithcka varet nga gjeometria që krijohet midis dedektorit dhe burimit. Për të
përcaktuar vlerën e efektivitetit të dedektorit duhet të përdorim një burim standart me
aktivitet të njohur.
𝐸𝑒𝑓 =

𝑆𝑖𝑝
4𝜋𝑑 2

(3.1)

ku: 𝐸𝑒𝑓 - efektiviteti i dedektorit, sip -sipërfaqja e dedektorit, d – është distanca midis
burimit dhe dedektorit.
Efektiviteti është invers proporcional me katrorin e distancës midis burimit dhe
dedektorit. Me rritjen e kësaj distance kemi zvogëlimin e efektivitetit. Për shembull, për
sipërfaqe prej 450 mm2, dedektori lokalizohet 1 cm nga burimi dhe ka një efektivitet
teorik 36% dhe vetëm 10 % në distancën 2 cm.
Një proçes mjaft i rëndësishëm është kalibrimi i energjisë i cili bëhet me burim alfa, pra
radiobërthama që emeton grimca alfa, të cilave u njihet energjia në një zonë shtrirje 3-9
MeV, me 1024 kanale. Burimi për kalibrimin e energjisë duhet të përmbajë të paktën 3
piqe, pra tre energji të ndryshme dhe të ketë disa karakteristika:
-

energjitë e piqeve duhet të kenë shtrirje në zonën që na intereson,

-

të kenë probabilitet tranzicioni relativisht të lartë, të mjaftueshëm, për të prodhuar
statistikë të pranueshme në kohën e numërimit

-

të jenë të ndara mirë me qëllim që të mos kemi mbivendosje piqesh me njëratjetrën.

3.3.2. Paraamplifikatori dhe amplifikatori kryesor
Para-amplifikatori dhe moduli i amplifikatorit kryesor formojnë sistemin e
amplifikimit të impulseve, që merren në dalje të dedektoreve të rrezatimit jonizues. Paraamplifikatori së bashku me dedektorin vendosen në fushën e rrezatimit bërthamor, kurse
amplifikatori kryesor, si pjesë e bllokut të përpunimit të impulseve vendoset në distancë,
jashtë fushës së rrezatimit. Para-ampflikatori konverton sinjalet e dobëta elektrike nga
bariera e sipërfaqes së dedektorit në pulse më të fuqishëm.
Qëllimi i vendosjes së para-amplifikatorit është se ai:
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 Amplifikon sinjalin që prodhon dedektori
 Përshtat impendancën (rezistencën) e lartë të dedektorit me rezistencën e hyrjes së
kabllit
 Para-përgatitformën e pulsit të parë dhe konverton ngarkesën në pulse
 Pakëson ndikimin e kapacitetit parazitar të kabllit ndaj formës së impulsit
 Rrit raportin sinjal/zhurmë, sidomos atë të analizës spektrale, ku amplituda e
impulsit është shumë e vogël (disa mV)
Në rastin e alfa-spektrometrisë para-amplifikatori i ngarkesës përdoret në rastin e
analizës së energjisë së rrezatimit me dedektorë gjysmëpërcues. Kjo, sepse impulsi i
tensionit në dalje të këtij para-amplifikatori është i pavarur nga kapaciteti i këtyre
detektorëve, i cili është mjaft i lartë dhe i varur nga tensioni dhe temperatura.
Qëllimi i amplifikatorit kryesor është të formojë dhe të amplifikojë impulset e marra
nga para-amplifikatori dhe t'i bëjë ato të përshtatshme për matje dhe analizë. Veçanërisht
të larta janë kërkesat ndaj amplifikatorit kryesor në rastin e analizës spektrale:
ata duhet të kenë qarqe të përshtatshëm për formimin e impulseve
zhurma sa më të ulta
linearitet të lartë
Këta amplifikatorë quhen gjithashtu amplifikatorë lineare. Funksionet e amplifikatorit
janë:
a – amplifikim i sinjalit
b – formimi i pulsit në mënyrën sa më të përshtatshme duke ritur amplitudën e tij.

3.3.3. Analizatori shumëkanalesh (MCA)
Analizatori shumë-kanalesh analizon impulset e ardhura nga detektori i rrezatimit
bërthamor dhe i vendos sipas lartësisë (amplitudës) së tyre në 1024, 4096 celula kujtese,
që quhen kanale. Kështu, ndërsa lartësia e impulsit përcakton adresën e celulës (kanalit),
numri i impulseve me të njëjtën lartësi, i regjistruar në këtë kanal, përcakton përmbajtjen
e kanalit. Funksioni i analizatorit shumë kanalësh (MCA) është të rregjistrojë numrin e
pulseve me një produktivitet të lartë nga një sinjal zinxhir në memorjen e kanaleve
proporcionale duke futur impulse të amplifikuar. Në këtë mënyrë, analizatori
shumëkanalesh, duke shpërndarë nëpër kanale impulset rrezatimit bërthamor, në
përputhje me lartësitë e tyre, rregjistron në kujtesë spektrin energjitik të këtij rrezatimi.
Për të shfaqur në ekran këtë spektër, adresa e kanaleve dhe përmbajtjet e tyre jepen me
anë të konvertuesve shifrorë/analogë.
3.3.4. Rezolucioni i spektrit FWHM
Në shumë aplikime të detektorëve të rrezatimeve qëllimi është të matim shpërndarjen
energjitike të rrezatimit rënës. Këto përpjekje janë klasifikuar në termin e përgjithshëm
spektroskopi e rrezatimit. Një veti e rëndësishme e një detektori në spektroskopinë e
rrezatimit mund të vërehet nëpërmjet vrojtimit të përgjigjes së tij ndaj një burimi mono
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energjitik të atij rrezatimi. Shpërndarja diferenciale e lartësisë së impulsit mund të
prodhohet prej një detektori në këto kushte. Kjo shpërndarje quhet funksion i përgjigjes
së detektorit për energjinë e përdorur në përcaktim. Në matjet alfa spektrometrike një
element i rëndësishëm është dhe rezolucioni i pikut, gjerësia në gjysëm lartësinë e pikut
FWHM (Full Width at Half Maximum). Në alfa spektrometri rezultati i rezolucionit është
kryesisht funksion i:
-

trashësisë së burimit (përgatitja e burimit të jetë e tillë që trashësia e shtresës së
depozituar të jetë sa më e hollë),

-

zhurmave elektronike,

-

grumbullimi, rrjedhja

-

përcaktimi i rezolucionit të vetë dedektorit

Piqet e grimcave alfa kanë formë gausiane

Figura 3.11. Forma gausiane e pikut te grimcave alfa dhe përcaktimi i gjërësisë së plotë
në gjysmën e maksimumit (FWHM).
Gjerësia e plotë në gjysmën e maksimumit (FWHM) i ilustruar më lart në Figurën
3.11 përcaktohet si gjërësia e shpërndarjes në një nivel i cili është pikërisht gjysma e
ordinatës maksimum të pikut. Rezolucioni energjitik, aftësia ndarëse energjitike e
detektorit, përcaktohet në mënyrë konvencionale si FWHM pjestuar me pozicionin e
centroidës së pikut, H0. Aftësia ndarëse energjitike R është në këtë mënyrë raport pa
dimensione i shprehur konvencionalisht si përqindje.

R=

FWHM
x 100(3.2)
H0

Detektorët me diodë gjysëmpërçuese të përdorur në alfa spektrometri mund të kenë një
aftësi ndarëse energjitike më të vogël se 1%. Duhet të jetë e qartë se sa më i vogël të jetë
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rezolucioni energjitik, aq më mirë dedektori do të jetë në gjëndje të dallojë ndërmjet dy
rrezatimeve energjitë e të cilëve ndodhen pranë njëri-tjetrit.

3.3.5. Kalibrimi energjitik i sistemit alfa-spektrometrik
Një aspekt mjaft i rëndësishëm në matjet alfa-spektrometrike është kalibrimi energjitik i
sistemit dhe efektiviteti i dedektorit. Kalibrimi i sistemit ndikon drejtpërdrejt në
pozicionin e piqeve dhe në zonën e energjisë ku duhet të pozicionohet ai. Burimet e
kalibrimit janë të përgatitura dhe të standartizuara nga Instituti Nacional i Standarteve në
Vjenë, Austri. Kalibrimi energjitik i sistemit alfa-spekrometrik Canberra është bërë me
një burim standart miks, i cili ka katër radiobërthama që përfaqësojnë (mbulojnë) një
zonë të gjerë energjitike, të cilat tregohen në Tabelen 3.2.
Tabela 3. 2. Radiobërthamat e burimit standart miks dhe zonat energjitike përkatëse

Radiobërthama
238
U
234

U

4580 keV

4860 keV

Pu

4950 keV

5240 keV

Am

5275 keV

6690 keV

239
241

Zonat energjitike
3900 keV
4290 keV

Radiobërthamat janë të depozituara në një disk çeliku me diametër 22 mm, e përafërt me
diametrin e sipërfaqes aktive të dedektorit. Në Figurën 2.12 paraqitet spekti i përftuar nga
burimi miks me katër radionuklidet sipas zonave të energjisë.
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Figura 3.12. Spektri i burimit të kalibrimit
Piqet paraqiten shumë të qartë, të ndara nga njëri-tjetri dhe me formën karakteristike të
alfa-spektrometrisë. Në spektometrinë alfa ekziston një varësi lineare midis energjisë së
radionuklidit me numërin e kanaleve ku pozicionohet spektri i secilit element. Për të
ndërtuar kurbën e kalibrimit dhe për të përcaktuar varësinë lineare duhen të paktën tre
piqe energjitike. Ekuacioni i kurbës ka formën: y = ax + b, kurba e secilës tregohet në
Figurën 3.13.

5600
y = -0.0001x2 + 2.6132x + 3777.5
R² = 1

keV

5400
5200
5000
4800
4600
0
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Figura 3.13. Kurba e kalibrimit të alfa-spektrometri Canberra

40

800

Pёrcaktimi i Elementёve Ndotёs Radioaktive Alfa – Emetues nё Mostra Ambientale dhe
Biologjike me Metodёn Alfa – Spektrometrike
Kozeta (Bode) Tushe

Përsa i përket efektivitetit të dedektorit ai llogaritet duke përdorur një burim
monoenergjitik me aktivitet të njohur dhe duke përdorur një gjeometri të caktuar.
Efektiviteti i numërimit të dedektorit është funksion i madhësisë së sipërfaqes aktive të tij
dhe i distancës midis burimit dhe dedektorit. Efektiviteti është në invers proporcional me
katrorin e distancs midis burimit dhe dedektorit, kjo për faktin e vetëm që në dedektor të
mund të arrijnë të gjitha grimcat që emetohen në këndin 4π.
Gjithashtu mjaft e rëndësishme është përgatitja e burimit dhe procesi i elektrodepozitimit,
i cili duhet të krijojë një shtresë shumë të hollë në disk. Për të vërtetuar saktësinë e
ndarjes radiokimike gjatë procedurës të ndjekur dhe procesin e elektrodepozitimit, ne
llogarisim rendimentin kimik të elementit gjurmë që kemi hedhur në mostër sipas
formulës (3.3).
Në rastin tonë elementi gjurmë që është shtuar gjatë procedurës kimike është 209Po.

𝑌=

𝐶𝑇
𝐴𝑇 ×𝐸×𝑡𝑠

× 100

(3.3)

Y – rendimenti kimik (%),
CT - sasia e numërimeve (n),
AT- aktiviteti i gjurmuesit (Bq),
Eef- efektiviteti i dedektorit,
t s-

koha e matjes.

Dedektorët e sistemit Canberranë IFBZ kanë një efektivitet 21%, për sipërfaqen 450 mm2
të dedektorit dhe distancë midis burimit dhe dedektorit 1cm. Për analizën spektrale u
përdor programi Genie 2000.

3.4. Rezultate dhe Diskutime
3.4.1. Përcaktimi i përqëndrimit të aktivitetit të Po-210 në midhje nga Laguna e
Butrintit
Siç është theksuar më lart Po-210 mund të akumulohet kryesisht në organizmat
detare, duke kontribuar kështu në dozën ndaj rrezatimit natyror. Përqëndrimi i aktivitetit
të radiobërthamave në mjedisin detar mund të ndikohet nga faktorë të ndryshëm.
Qëllimi i këtij studimi është të përcaktojë aktivitetin specifik të Po-210 në midhje
(Mytilus galloprovincialis) nga Laguna e Butrintitdhe për të vlerësuar ndikimin e tij në
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organizmin e njeriut. Laguna e Butrintit është baseni kryesor për kultivimin e midhjeve
(Mytilus galloprovincialis) në Shqipëri me një normë reale të prodhimit prej 1500 ton/vit
ku furnizohet kryesisht tregu i brendshëm, e cila kontribuon për konsum të molusqeve
dhe jovertebrorët detarë mesatarisht me rreth 0.5 kg për frymë.
Koha e matjes së mostrave të midhjeve pas procesit të depozitimit në disqe
argjendi u bë për 175195,87 sek ose rreth dy ditë, kohë e mjaftueshme për të përfituar
spektrin energjitik (Figura 3.14 dhe 3.15). Në figurat e më poshtme janë paraqiur dy
spekta të mostrave të matura gjatë stinës së pranverës me dy gjurmuesit e përdorur Po208 dhe Po-209. Në të dyja rastet shohim qartë piqet për secilin radiobërthamë gjë që
tregon se ndarja radio - kimike ka eleminuar elementët e tjerë në mostër. Rendimenti
kimik për rastin e përdorimit të Po-209 si gjurmues është rreth 95% ndërsa për Po-208 si
gjurmues është rreth 85%. Karakteristikat për të dy gjurmesit janë të pasqyruara në
Tabelën 3.1.

Figura 3.14. Spektër nga matjet me alfaspektrometër, me gjurmues Po-209
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Figura 3.15. Spektër nga matjet me alfaspektrometër, me gjurmues Po-208

Aktiviteti i Po-210 në mostrat e midhjeve është llogaritur nëpërmjet formulëssë më
poshtme :
𝐴𝑃𝑜210 =

𝐴𝑃𝑜209
𝑚×(𝑁𝑃𝑜209 −𝑁0,𝑃𝑜209 )

× (𝑁𝑃𝑜210 − 𝑁0,210 )

(3.4)

ku:
𝐴𝑃𝑜210 - Aktiviteti i 210Po(Bq/kg),
𝐴𝑃𝑜209 -

Aktiviteti i 209Po(Bq/kg)

m- sasia e mostrës që merret për analizë (g)
𝑁𝑃𝑜210 – sasia e numërimeve në zonën e pikut të përftuar të 210Po (numërime/s)
𝑁𝑃𝑜209 – sasia e numërimeve në zonën e pikut të 209Po (numërime/s)
𝑁0,𝑃𝑜210 – sasia e numërimeve të fonit në zonën e pikut të 210Po (numërime/s)
𝑁0,𝑃𝑜209 – sasia e numërimeve të fonit në zonën e pikut të 209Po (numërime/s)
Nga vlerësimi i spektrave të matur me spektrometrinë alfa, janë llogaritur
aktivitetet e Po-210. Në Tabelën 3.3 dhe Tabelën 3.4 janë paraqitur rezutatet e gjetura të
aktivitetit të Po-210 në midhje (Mytilus galloprovincialis) nga Laguna e Butrintit të
shprehura në Bq/kg si dhe koeficeni i raportit të masave për stinën e Pranverës dhe
Vjeshtës.
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Aktiviteti i Po-210 është gjetur midis vlerave 370.6 ± 19.0 dhe 410.0 ± 20.2 Bq / kg
(peshë e thatë) në sezonin e pranverës dhe midis 220.0 ± 10.0 dhe 234,3 ± 10.7 Bq / kg
(pesha e thatë) në stinën e vjeshtës gjatë vitit 2013.
Tabela 3.3.Aktiviteti i Po-210 (Bq/kg) në midhje (Mytilus galloprovincialis) nga Laguna
e Butrintit të studiuara gjatë stinës së Pranverës 2013.

Kodi i
Mostrës

Koordinatat
Gjeografike

MG_1

Masa freskët/ masa

210

thatë

Po (Bq/kg)

Pranverë

Pranverë

39° 45’ 18.72’’ (N)
20° 02’ 26.23’’ (E)

3.33

380.0 ± 19.5

MG_2

39° 45’ 20.74’’ (N)
20° 01’ 44.34’’ (E)

3.20

370.6 ± 19.0

MG_3

39° 45’ 53.53’’ (N)
20° 01’ 27.17’’ (E)

3.30

375.7 ± 19.2

MG_4

39° 46’ 47.83’’ (N)
20° 00’ 59.26’’ (E)

3.26

408.4 ± 20.1

MG_5

39° 47’ 48.17’’ (N)
20° 00’ 51.41’’ (E)

3.28

410.0 ± 20.2

MG_6

39° 48’ 20.40’’ (N)
20° 01’ 21.29’’ (E)

3.21

392.0 ± 20.0

Tabela 3.4. Aktiviteti i Po-210 (Bq/kg) në midhje (Mytilus galloprovincialis) nga Laguna
e Butrintit të studiuara gjatë stinës së Vjeshtës 2013.
Kodi i
Mostres

Koordinatat
Gjeografike

MG_1

Masa freskët/ masa
thatë

210

Po (Bq/kg)

Vjeshtë

Vjeshtë

39° 45’ 18.72’’ (N)
20° 02’ 26.23’’ (E)

3.82

224.5 ± 10.2

MG_2

39° 45’ 20.74’’ (N)
20° 01’ 44.34’’ (E)

3.74

229.0 ± 10.4

MG_3

39° 45’ 53.53’’ (N)
20° 01’ 27.17’’ (E)

3.97

230.8 ± 10.5
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MG_4

39° 46’ 47.83’’ (N)
20° 00’ 59.26’’ (E)

3.82

220.0 ± 10.0

MG_5

39° 47’ 48.17’’ (N)
20° 00’ 51.41’’ (E)

3.92

234.3 ± 10.7

MG_6

39° 48’ 20.40’’ (N)
20° 01’ 21.29’’ (E)

3.97

226.0 ± 10.4

Vlerat mesatare të aktivitetit të Po-210 për stinën e pranverës dhe vjeshtës janë
gjetur përkatësisht 389.5 ± 16.9 dhe 227.4 ± 5.0 Bq / kg (peshë e thatë).
Duke krahasuar rezultatet për të dyja sezonet, vërejmë një rritje të dukshme të
përqendrimit të aktivitetit të Po-210. Rezultatet e gjetura nga mostrat e marra në stinën e
pranverës janë në një raport prej rreth dy herë më shumë në lidhje me mostrat e marra në
stinën e vjeshtës. Këto rezultate janë paraqitur në grafikun e Figurës 3.16, ku duket
shumë qartë ndryshimi stinor i aktivitetit të Po-210.
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220

234.3

226
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Figura 3.16. Përqëndrimet e aktivitetit të 210Po në midhje gjatë stinëve të pranverës dhe
vjeshtës

Studime rreth përcaktimit të aktivitetit të Po-210 në midhje në vendin tonë janë shumë të
pakta, por mund të themi se duke u nisur nga pozita gjeografike, aktiviteti i Po-210 në
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Mytilus galloprovincialis janë të krahasueshme me vlerat tashmë të raportuara nga vende
të ndryshme të rajonit të Mesdheut, si në Kroaci (Rožmarić et al., 2013), Turqi (Uğur et
al, 2011), Portugali (Carvalho et al., 2011).
Ndryshime të dukshme të rezultateve për të dyja stinët nuk janë vërejtur në Itali, (Meli et
al., 2008), të cilat janë pasqyruar në Tabelën 3.5.
Tabela 3.5. Aktiviteti i Po -210 (Bq/kg) në midhje (Mytilus galloprovincialis) të
studiuara në shtete të ndryshme.
Shteti

Autorët

Periudha e
marrjes së
mostrave

Shqipëria

Ky studim

2013

Kroaci

Rožmarić et al., 2013

2010
2011

210

Po
(Bq/kg peshë e thatë)
Pranverë
Vjeshtë
390 ± 17
(371 – 410)

227 ± 5
(220 – 234)

772 ± 349
(303 – 1421)
672 ± 264
(385 – 1237)

409 ± 252
(116 – 1025)
320± 162
(104 – 669)

Angli1

Connan et al., 2007

2003-2005

219 ± 91
(116 - 421)

191 ± 56
(92 - 295)

Itali1

Meli et al., 2008

2006-2007

159 ± 68
(57 – 343)

133 ± 44
(30 – 278)

Portugali1

Carvalho et al., 2011

-

906 ± 322
(556 – 1470)

628 ± 147
(459 – 863)

Slloveni2

Štrok and Smodiš,
2011

2007

51 ± 2
-

106 ± 4
-

Gjatë analizës së mostrave kemi vërejtur se madhësia e guackës së midhjes
ndryshonte në varësi të sezonit stinor që ne kemi studiuar. Në këtë punim, dhe në studime
të vendeve të tjera është parë shumë qartë se Po-210 i akumuluar në prodhimet e detit nuk
është në varësi të madhësisë së organizmave dhe konkretisht të madhësisë së guacës. Si
rezultat i kësaj mund të konstatohet se Po-210 në midhjet e analizuara në këtë punim
është i lidhur kryesisht me kushtet mjedisore. Sipas (Carvalho et al, 2010, 2011)
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marrëdhënia allometrike dhe parametrat mjedisore janë shumë të rëndësishme për
interpretimin e përqëndrimeve të aktivitetit të Po-210 në monitorimin e midhjeve.
Akumulimi i Po-210 në midhje në përgjithësi tregon një tendencë në rritje duke reduktuar
madhësinë e guackës së midhjes (Desideri et al, 2009; Meli et al 2008; Khan et al,
2014.).
Nga ana tjetër, indeksi masor i llogaritur është një parametër i rëndësishëm siç
përshkruhet në (Carvalho et al, 2010), të cilat japin indikacione të rëndësishme mbi
gjëndjen fiziologjike të midhjeve. Indeksi masor mesatari llogaritur për midhjet e marra
në Lagunën e Butrintit është 4.2 dhe 5.2, përkatësisht në stinën e pranverës dhe në stinën
e vjeshtës. Kjo tregon se në pranverë, menjëherë pas sezonit të ftohtë kemi midhje me
madhësi të vogël si rrjedhojë kemi indeks më të ulët por përqendrim më të lartë të
aktivitetit të Po-210, dhe e kundërta ndodh gjatë stinës së vjeshtës, ku kemi madhësi të
guackës së midhjes më të madhe, indeks masor më të lartë, por përqendrim më të ulët të
aktivitetit të Po-210. Këto rezultate janë në përputhje me studimet e mëparshme nga
(Carvalho et al, 2011).
Faktor tjetër i cili fakton (evidenton) praninë e lartë të Po-210 në midhje është dhe
sasisa e përqëndrimit të zooplanktoneve dhe fitoplanktoneve në siperfaqen ujore. Ky grup
paraqet rëndësi të madhe në funksionimin e ekosistemeve ujore në sajë të vendosjes së
ndërmjetme që ai zë në zinxhirët ushqimorë, midis nivelit të parë ushqyes të
fitoplanktonit dhe organizmave të niveleve më të larta ushqyese të konsumatorëve.
Zooplanktoni përfaqëson një grup zoologjik heterogjen të përbërë nga larmi e
madhe organizmash, të cilët jetojnë në mjediset pelagjike të ekosistemeve ujore dhe
pikërisht studimet e fundit tregojnë se prania më e lartë e fitoplanktonit arrihet në fund të
pranverës dhe në fillim të vjeshtës. Ecuria e ftoplanktonit në Lagunen e Butrintit (deri në
5 m thellësi) është stinore, por e çrregullt, herë me një kulm relativisht të madh në fillim
të pranverës, herë në fund të pranverës dhe një kulm tjetër të dytë më të vogël në vjeshtë.
Kjo është në varësi të kushteve klimatike dhe gjëndjes së përgjithshme të ekosistemit,
sidomos në varësi të reshjeve të stinës, prurjeve të mëdha të lëndëve ushqyese nga pellgu
dhe nga ujëkëmbimi më i mirë me detin, nëpërmjet baticë-zbaticës të raportuara nga
(Bushati et al., 2012), ndërkohë që ka të dhëna se përqendrimi me i lartë i zooplanktonit
është i pranishëm në stinën e pranverës, (Osmani dhe Peja, 2010).
Faktori i tretë që ndikon në ndryshimet e përqëndrimeve të aktivitetit të Po-210
midis stinëve është prania e radionuklideve të ndryshme. Kjo mospërputhje mund të
shpjegohet nga shkarkimet e ujit të freskët: sic u diskuta më lart, në Lagunen e Butrintit
vihet re një rënie e kripësise gjatë sezonit të dimrit për shkak të shkarkimeve të ujërave të
ëmbla. Këto shkarkime kontribojnë në rritjen e aktivitetit të radionuklideve të ndryshme
në uje dhe në vecanti të aktivitetit të Po-210. Kjo vërtetohet nga të dhënat relativisht të
larta të përqendrimit të aktivitetit të U-238 si pararendës i Po-210, i pranishëm në gurë
gëlqerorë të cilët përbëjnë pjesën e gadishullit të Ksamilit si dhe nga formacioni
shkëmbor i Liqenit të Bufit. Përqëndrimi i aktivitetit në sedimentet e 40K, 238U dhe 232Th
në Lagunen e Butrintit janë përkatësisht 625,4 ± 51.3, 20.9 ± 3.5 dhe 33.2 ± 5.6 Bq / kg
(Tsabaris et al., 2007).
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Mund të theksojmë se studimet e mëparshme tregojnë se vlerat e përqëndrimeve
të aktivitetit të 40K, 238U dhe 232Th janë respektivisht 4.3 ± 0.7, 45.3 ± 4.2 dhe 1.0 ± 0.5
Bq / kg në gëlqerorë dhe 45.9 ± 5.0, 10.1 ± 1.0 dhe 2.9 ± 0.3 Bq / kg në gips (Dogjani et
al., 2014).
Këtu mund të theksojmë se gjëndja e veçantë hidrogjeologjike e Lagunës së Butrintit
është një kontribues në luhatjet e dukshme sezonale të aktivitetit të Po-210, të cilat janë të
lidhura në mënyrë të arsyeshme me kushtet fiziologjike. Të njëjtat rezultate janë vërejtur
në Rožmarić et al. (2013), në kushte të ngjashme në gjirin Bistrina në (Kroaci), i cili
është një gji gjysmë i mbyllur ndikuar nga shkarkimet lumore të ujit të freskët. Në Turqi,
(Akӧzcan dhe Uğur, 2013) sugjeruan se një burim i mundshëm për nivele të larta të Po210 në Didim (Turqi) mund të jetë për shkak të shkarkimeve nga lumi Büyük Menderes.
Niveli i lartë i Po-210 i konstatuar në midhje apo sic e kemi quajtur ndryshe
bioakumulator të Po-210 në krahasim me gjallesat e tjera detare vjen për shkak të
metabolizmit dhe modelit të të ushqyerit. Midhjet ushqehen nëpërmjet filtrimit dhe nuk
lëvizin në ujë si gjallesat e tjera. Pra ato kanë kontakt të drejtpërdrejtë me sedimentet e
detit dhe kjo mënyrë e jetës mund të kontribuojë në nivele më të larta të Po-210.

3 .5. Vlerësimi i dozës efektive vjetore të Po-210 nga konsumimi i midhjeve
3. 5. 1 Të dhëna të përgjithshme
Mytilus galloprovincialis është një molusk bivalvore e kultivuar gjerësisht në
shumë vende dhe konsumohet në masë të madhe nga popullata që jetojnë kryesisht në
zonat bregdetare dhe për më tepër eksportohet në të gjithë botën. Sipas EUMOFA (2014)
Europa Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, konsumi i
molusqeve dhe jovertebrorëve ujore në vende të BE-së në vitin 2011 ishte rreth 2.6 kg për
frymë.
Organizmat ujorë që nuk lëvizin dhe ushqehen me filtrim të ujit, përfshirë këtu
edhe midhjen Mytilus galloprovincialis, që është e bollshme në Butrint, janë të aftë të
grumbullojnë (bioakumulojnë) në indet e tyre lëndë helmuese që lëshojnë algat, ashtu si
edhe lëndë të tjera ndotëse, si baktere fekale, pesticide apo metale të rëndë (Miho et al.,
2013; Anderson et al., 2012; etj.), duke përqendruar në mënyrë eksponenciale brenda
zinxhirit ushqimor deri te njeriu dhe duke shkaktuar helmime shpesh me pasoja për jetën.
Laguna e Butrintit është objekti kryesor për kultivimin e midhjeve (Mytilus
galloprovincialis) në Shqipëri me një normë reale të prodhimit prej 1500 ton/vit,
furnizuar kryesisht tregun e brendshëm, të cilat kontribuojnë mesatarisht me rreth 0.5 kg
për frymë të konsumit të molusqeve dhe jovertebrorëve ujore.
Studimet e fundit në midhje nga Laguna Butrintit janë fokusuar në percaktimin e
përqëndrimeve të metaleve të rënda (Topi et al, 2012.); megjithatë nuk ka studime të
kryera deri më tani për vlerësimin e Po-210 në midhjet (Mytilus galloprovincialis).
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Prania e lartë e aktivitetit të Po-210 (dhe Pb-210) në ujin e detit tregojnë se organizmat e
gjalla sipërfaqësore si dhe midhjet kontribuojnë ndjeshëm në dozën e brendshme nga
rrezatimi tek konsumatorët.
Nga statistikat, konsumi i ushqimeve të detit në Shqipëri është vlerësuar të jetë
3.3 kg për frymë e cila është shumë e ulët në krahasim me vendet e rajonit të Mesdheut
me konsumim te ushqimeve të detit afersisht 15.1 kg për frymë. Për më tepër shpërndarja
e konsumit të ushqimeve të detit në Shqipëri nuk është homogjene dhe ajo është më e
lartë në pjesën perëndimore të vendit dhe më e ulët në pjesën veriore-lindore (V.K.M. Nr.
847, 2007). Sipas institutit të statistikave popullata shqiptare në vitin 2013 ishte rreth 3
milion banore, pra, mesatarisht kontributi i midhjeve nga Laguna e Butrintit në konsumin
vjetor të midhjeve në Shqipëri vlerësohet të jetë rreth 0.5 kg për frymë. Në rastin e zonës
bregdetare ku konsumi është më i madh është konsideruar e arsyeshme të merret 1.0 kg
për frymë.

3. 5. 2 Llogaritja e dozës efektive vjetore nga Po-210 në midhje
Doza efektive vjetore brenda në organizëm Eing. (në µSv/vit), për Po-210 nga
midhjet (Mytilus galloprovincialis) është vlerësuar duke përdorur ekuacionin e më
poshtëm (3.5):

𝐸𝑖𝑛𝑔.(210𝑃𝑜) = 𝐴210𝑃𝑜 ∙ 𝑚 ∙ 𝐷𝐶210𝑃𝑜

(3.5)

ku:
A210Po, është përqëndrimi i aktivitetit në midhje i shprehur në Bq/kg,
m, është sasia vjetore e midhjeve e konsumuar gjatë një viti në kg,
DC210Po, është koeficienti konvertues i dozës për të rritur (1.2 × 10-6 Sv/Bq sipas IAEA,
2003).
Dozat mesatare vjetore efektive në organet e brendshme që shkakton Po-210 gjatë
konsumimit të midhjeve nga popullsia në Shqipëri janë gjetur të jenë 74.2 ± 3.4 μSv/vit
në sezonin e pranverës dhe 36.5 ± 1.0 μSv/vit në sezonin e vjeshtës.
Duke marrë parasysh aktivitetine Po-210 të raportuar në Tabelën 3.3 dhe në
Tabelën 3.4, doza efektive vjetore në organet e brendshme për shkak të Po-210 nga
konsumi i midhjeve të popullsisë në Shqipëri, janë gjetur të jenë më të ulëta ose të
krahasueshme me vlerat e marra në vende të tjera. Duke u nisur nga argumentat e më
sipërme, dieta e popullsisë shqiptare që jeton përgjatë bregdetit përbëhet kryesisht nga
peshku dhe prodhimet e detit.
Kjo pjesë e popullatës duke u krahasuar me pjesën tjetër që nuk jeton në bregdet do të
ketë konsim të sasisë së midhjeve më të madhe se niveli mesatar që ne kemi llogaritur.
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Nqs konsumi i midhjeve do të ishte dyfishi i mesatares atëherë dhe doza efektive e
shkaktuar nga Po-210 do të arrinte deri në vlerat maksimale të 150 μSv/vit.
Megjithatë, krahasuar me rezultatet e literaturave të tjera nuk ka rrezik për
shëndetin publik, për shkak të marrjes Po-210 nga konsumi i midhjeve (Mytilus
galloprovincialis) nga Laguna e Butrintit. Në këtë kontekst mund të themi se doza
mesatare (150 μSv/vit) është më e ulët se kufiri (1 mSv/y vit) të rekomanduar ne raportin
e ICRP-2007.
Është raportuar se mesatarja globale e dozave të rrezatimit vjetore nga burimet natyrore
të rrezatimit është 2400 μSv.
Prandaj, sipas të dhënave në studim, nga konsumi i midhjes mund të kontribuojnë deri në
6% të radioaktivitetit natyror për publikun e cila është një vlerë që duhet konsideruar.
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KAPITULLI IV

PËRCAKTIMI I PËRQENDRIMIT TË RADONIT NË AMBJENTET E
BRENDSHME DHE VLERËSIMI I DOZËS EFEKTIVE VJETORE
Në këtë kapitull janë paraqitur rezultatet e matjeve të kryera gjatë vitit 2014 për
përcaktimin e përqendrimit të gazit radioaktiv Radon-222 në ambjente të brendshme dhe
vlerësimi i dozës efektive vjetore të marrë nga Radoni.

4.1 Të dhëna të përgjithshme gjeologjike të Shqipërisë
Shqipëria është e vendosur në pjesën perëndimore të Gadishullit Ballkanik dhe ka
një sipërfaqe prej 28.748 km2. Nga pikëpamja gjeologjike, Albanidet janë pjesë e brezit
orogenik të Mesdheut Alpin.Vendi ynë karakterizohet nga një reliev kryesisht malor. Si i
tillë mund të themi që kemi të bëjme me një ndërtim gjeologjik kompleks i cili shfaq
interes të aspektit si shkencor ashtu edhe për studime të karakterit kërkimor për minerale
të shumta më interes të madh ekonomik që ndodhen në këtë truall.
Vargmalet e para alpine u formuan nga mbarimi i Jurasikut, ndërsa gjatë erës
kenozoikeu shpejtua procesi malformues në tërësinë e Albanideve, që tani përbëjnë tokën
e nëntokën e Shqipërisë. Lartësia mesatare e relievit është 708 metra, ose 2 herë më e
lartë se mesatarja e Evropës.
Në Shqipëri janë të përhapur shkëmbinjë që nga ata të moshës më të vjetër
ordovikiane e deri tek ata më të rinj, antropogjene. Studimet gjeologjike dhe gjeofizike
krahinore kanë veçuar disa zona tektonike: Albanidet e Brendshme (Zonat tektonike
Korabi, Mirdita, Gashi) dhe Albanidet e Jashtme (Zona tektonike Alpet Shqiptare, Krasta
– Cukali, Kruja, zona Jonike, Sazani dhe Ultësira Pranëadriatike). Shkëmbinjtë kryesore
që karakterizojnë njësitë geotektonik janë paraqitur në Figurën 4.1.
Zona tektonike Korabi
Zona Korabi shtrihet në rajonet veri-lindore të Shqipërisë, Peshkopi-Kukes. Në
këtë zonë dalin në siperfaqe formacionet me moshë më të vjetër në vend, që përfaqësohen
nga rreshpe, ranore, konglomerate dhe gëlqerorë të metamorfizuar të silurian-devonianit.
Gjithashtu kemi shkëmbinj të karboniferit, ranore e konglomerate të permian-triasikut të
poshtëm. Gipset dhe anhidritet e rajonit të Peshkopisë janë të moshës triasike. Vendevende takohen dhe trupa të vegjël shkëmbinjesh vullkanikë dhe subvullkanikë, me
përbërje litologjke bazike dhe acido-alkalinore. Shkëmbinjtë më të rinj janë gëlqerorët
triasike dhe jurasike, flishet jurasike-krete, si dhe mollasat neogjenike. Zona e Korabit ka
strukturë të ndërlikuar, me rrudha, shkëputje dhe mbulesa tektonike.
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Zona tektonike Mirdita
Zona Mirdita shtrihet si brez i gjërë përgjatë gjithë territorit të vendit tonë, nga
Tropoja në veri deri në Leskovik në jug-lindje. Përbëhet nga tre kate strukturore të
formuara në etapa të ndryshme orogjenike. Kati i poshtëm përbëhet nga ofiolitet (masive
magmatike ultrabazike dhe nga gabro, plagjiogranite-diorite kuarcore dhe vullkanogjene
në pjesën qëndrore. Brezi ofiolitik jurasik rrethohet nga një bordurë e formacionit
vullkano-sedimentar dhe gëlqerore të moshës së triasikut të sipërm – jurasikut të mesëm.
Mbi këto depozitime vazhdon melanzhi tektonik i jurës së sipërm-kretak i poshtëm, i
përfaqësuar nga depozitime gëlqerorësh neritike. Depozitimet e molasave pas-orogjenikë
kanë mbuluar transgresivisht pjesë të Zonës Mirdita dhe pjesërisht të Zonës KrastëCukali në basenet e Korçës dhe të Burrelit.
Zona tektonike Gashit
Zona Gashit shtrihet në skajin më verior të Tropojës. Këtu përhapen shkëmbinjë
terrigjenë dhe gëlqerorë pak të metamorfizuar të moshës gjeologjike Silurian-devonianit,
si dhe shkëmbinj vullkanogjenë të metamorfizuar me përbërje bazike, mesataro acide dhe
rrallë shkëmbinj pikritikë.
Zona tektonike e Alpeve
Zona Alpeve shtrihet në veri të Shqipërisë, nga Malësia e madhe në veri të
Shkodrës e deri në Tropojë. Shkëmbinjtë më të vjetër që ndërtojnë këtë zonë janë ato të
moshës Permian dhe që përfaqësohen nga depozitime ranoresh dhe konglomeratesh. Mbi
këto shtrihen shkëmbinj karbonatike, gëlqerore e dolomite si dhe gëlqerore neritike
organogjen me ndërshtresa stralli si dhe flishe të majës së kretakut të poshtëm – eocen.
Zona tektonike Krasta-Cukali
Zona Krasta-Cukali shtrihet në perëndim të zonës së Mirditës. Kjo është një zonë
ndërmjetëse midis Albanideve të brendshme dhe atyre të jashtme. Në pjesën veriore
midis Alpeve dhe zonës Mirdita kemi të bëjmë me shkëmbinj karbonatike të mesozoit,
disa shkëmbinj vullkanogjenë të triasikut si dhe pak radiolarite të jurasikut të sipërm. Mbi
këta shkëmbinj vendosen flishet e paleocen-eocenit. Në brezin e kësaj zone që shtrihet
nga Shkodra në veri deri në skajin juglindor të Shqipërisë, në Leskovik, përhapen tre
formacione: flishi i albian-cenomanianit, seria e gëlqerorëve të senonianit dhe flishi i
mastriktian-eocenit.
Zona tektonike Kruja
Zona Kruja shtrihet në perëndim të zonës së mësipërme dhe vazhdon jashtë
kufijve të vëndit tonë. Në pjesën e poshtme të prerjes së zhveshur të kësaj zone shtrihen
shkëmbinjtë karbonatike neritoko-pelagjike të kretak-paleogjenit dhe mbi ta vendoset
flishi oligocenik, i cili ka trashësi deri në 5 km. Vende-vende takohen dhe vendosje
transgresive të depozitimeve të oligocenit të sipërm dhe miocenit mbi ato të vjetrat.
Përgjatë mbihipjeve, gëlqerorët dhe dolomitet e kretakut kontaktojne taktonikisht me
flishet oligocenike të sinklinaleve në perëndim.
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Zona tektonike Jonike
Zona Jonike shtrihet në pjesën jug-perëndimore të vendit. Evaporitet e triasikut të
sipërm janë shkëmbinjtë më të vjetër këtu. Mbi to shtrihen formacioni i trashë i
gëlqerorëve neritike dhe dolomiteve të triasit të sipërm-jurasikut të poshtëm, si dhe
gëlqerorët pelagjike me ndërshtresa stralli. Gëlqerorët vijojnë me flishin oligocenik dhe
me formacionin flishoidal të akuitanianit. Në këtë zonë shfaqen tre breza antiklinal, që
janë ndarë nga breza sinklinale; Brezi antiklinal i Beratit (në anën lindore të zonës),
Kurveleshit (në pjesën qëndrore të zonës) dhe ai i Çikës (që përfaqëson anën perëndimore
të Zonës Jonike). Këto breza kufizohen midis tyre me mbihipje tektonike krahinore dhe
janë të përbërë nga vargje antiklinale me bërthama gëlqerore. Si rrjedhojë e levizjeve
tektonike depozitimet e miocenit të poshtëm, të mesëm dhe të sipërm janë të vendosur me
diskordancë me brezat antiklinale dhe ata kalimtare për në brezat sinklinale. Strukturat
zhyten drejt veriut, ku mbulohen nga mollasat e Ultësirës Pranadriatike.
Zona tektonike Sazani
Zona Sazani ndërtohet nga një prerje e trashë gëlqerorësh e dolomitesh kretakooligocenike. Transgrezivisht mbi formacionin karbonatik vendosen deozitimet mergelore
të burdigalianit.
Zona tektonike Pranadriatike
Ultësira Pranadriatike shtrihet në pjesën fushore në perëndim të Shqipërisë dhe
është ultësirë paramalore e mbuluar me milasa miocenike dhe pliocenike, të cilat në
përgjithësi janë të mbuluara nga depozitime kuaternare. Trashësia e molasave zmadhohet
nga juglindja në veriperëndim. Depozitimet ranoro-argjilore të serrevalianit, të tortonianit
dhe mesinianit vendosen transgresivisht mbi depozitimet më të vjetra, deri të gëlqerorët.
Depozitimet e pliocenit përfaqësohen nga argjilat dhe ranoro-konglomeratet. Molasa e
Ultësirës është e rrudhosur dhe formon disa antiklinale, brahiantiklinale dhe sinklinale.
Në veri-lindje shtrihet sinklinali Tiranës. Ai ka krah lindor relativisht të qetë, ndërsa
krahu perëndimor ka rënie të madhe deri i përmbysur. Mjaft i gjërë është edhe sinklinali i
Myzeqesë. Në perëndim të tij shtrihet vargu i antiklinaleve Ardenice-Divjake-KryevidhDurrës.
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Figura 4.1. Paraqitja e hartës së thjeshtuar gjeotektonike e Shqipërisë. Pikat e kuqe
tregojnë vendndodhjen gjeografike të banesave ku janë bërë matjet e përqëndrimit të
radonit. Burimi: Havancsák et al (2011).
4. 2. Strategjia e studimit të përqëndrimit të radonit në banesa
Që prej zbulimit të përqëndrimeve të larta të radonit në ndërtesa janë bërë
përpjekje në shkallë Kombëtare dhe Ndërkombëtare për të përcaktuar nivelet e lejuara për
përqëndrimin e tij në mjedise të mbyllura me qëllim kufizimin e ekspozimit të njerëzve
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ndaj tij. Organizma dhe organizata Ndërkombëtare kanë përcaktuar të ashtuquajturat
“Nivel aksioni” (Action Level) dhe “Kufi i sipërm” (Upper Bound).
Me “Nivel aksioni” kuptohen përqëndrime të tilla të Radonit në ndërtesa, të cilat
kërkojnë marrjen e masave përmirësuese kurse me “kufi të sipërm” kuptohen
përqëndrime në vlera kufij të radonit në mjedise të mbyllura që mund të tolerohen.
Kështu ANEA ka përcaktuar si nivel aksioni nivelin 200 Bq/m3 për ndërtesat e
reja dhe deri në 600 Bq/m3 për ndërtesat e vjetra, kurse Bashkimi Evropian ka përcaktuar
si nivel aksioni 400 Bq/m3 dhe si kufi të sipërm 200 Bq/m3. Në vendin tonë, me
propozim të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet është miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave një Rregullore Mbi "Nivelet e lejuara të përqëndrimit të Radonit
në ndërtesa", në 18.08.2011. Në këtë rregullore është përcaktuar si nivel kufi për
përqendrimet e radonit në ndërtesa vlera 200 Bq/m3 për ndërtesat e reja dhe 400 Bq/m3
për ndërtesat e vjetra.
Bazuar në rezultatet e rregjistrimit të popullsisë në vitin 2011 rezulton se numri i
përgjithshëm i banorëve në Shqipëri është rreth 2.8 milionë. Ky fakt, ka pasur si qëllim
mbledhjen e informacionit dhe investigimit të qyteteve me numrin më të madh të
banorëve të vendosur në 12 qarqet e Shqipërisë.
Faza e parë e studimit të përqëndrimit të radonit në banesa përfshiu hartimin dhe
ndarjen në qeliza me përmasa 10 km x 10 km duke krijuar rreth 345 qeliza, të cilat
mbulojnë gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kjo ndarje shërbeu për një studim
kombëtar të hollësishëm të përqëndrimit të radonit në banesa (shtëpi private dhe pallate).
Kjo zgjedhje e përmasave të qelizave u bë sipas kërkesave që kërkon Bashkimi Europian
për plotësimin e hartës europiane të Radonit në ambjente të brendshme Figura 4.15, në të
cilën Shqipëria ka një numër shumë të vogël të matjeve. Së pari, kemi identifikuar
numrin e qelizave pa ndërtime, e cila krijohet kryesisht nga qeliza jo të plota që gjenden
në kufijtë e vendit.
Për përcaktimin e llojit te banesës jemi bazuar në të dhënat e marra nga INSTAT,
ku numri i përgjithshëm i ndërtesave në Shqipëri është afërsisht 6 x 105 (ku rreth 50% e
tyre janë të ndërtuara para vitit 2000) dhe vetëm 4% e tyre janë pallate, kurse pjesa tjetër
janë shtëpi private banimi.
Matjet e përqëndrimit të radonit janë bërë kryesisht në katet e para të banesave ku
përfshihet (kuzhina, dhoma gjumi dhe dhoma e ndenjes). Numri total i matjeve të
përqëndrimit të radonit, CRn, është 247 duke mbuluar kështu 36 qeliza (10 km x 10 km).
Në disa raste janë kryer matje të përqëndrimit të radonit në bodrume dhe kate të sipërm të
banesave kjo për faktin e vetëm për të studiuar efektin e ndryshimit të vlerave nga
lartësia. Për çdo ndërtesë në studim është mbajtur informacion në lidhje me adresën dhe
karakteristikat e përgjithshme të ndërtimit, si dhe dhoma ku është vendosur detektori. Për
çdo detektor u caktua një kod identifikimi dhe kordinatat gjeografike në mënyrë që të
lejojë shpërndarjen e përdorimit të sistemit gjeografik të informacionit (GIS). Në Figurën
4.1 të paraqitur më lart është treguar me pika të kuqe vendndodhja ku janë vendosur
dedektorët për matjen e përqëndrimit të radonit në banesa.
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4. 3. Metoda pasive e matjes së radonit
Nga sudime dhe praktika të ndryshme rezulton evidente se afrimi metodologjik
dhe teknik duhet ti përshtatet problematikave të ndryshme:
 matja radioaktive në ambjente pune (miniera uranmbajtëse, stabilimente
termale me ujra radioaktive).
 karakterizimi i burimeve të Radonit për të vendosur po të jetë nevoja veprimin
e masave më të përshtatshëm për t'u përdorur për banesat që ekzistojnë dhe
sjellin informacion mbi materialet e ndërtimit dhe mbi tipet e ndërtimit të
nevojshme për banesat e ardhshme.
 identifikimi i zonave gjeografike me nivele në rritje të përqëndrimeve të
Radonit.
 Vlerësimi i ekuivalentit të dozës efektive në popullatën që është e detyruar të
qëndrojë në mjedise me përmbajtje Radoni brenda një ndërtese.
Objektivat kryesore për të kryer një program kërkimi parashikojnë kryerjen e matjeve
specifike që mund të arrijnë në përfundimet e mëposhtme:
 Vlerësimi; identifikimi në mënyrë të shpejtë dhe pak të kushtueshme i
vendeve ku janë prezente përqëndrime te larta te Radonit.
 Diagnostikimi; gjetja e vlerave të parametrave specifike të Radonit në veçanti;
variacionet në përqëndrim dhe parametrat që i shkaktojnë ato
 Veprime për zvogëlimin e niveleve të radioaktivitetit
 Studimi përfundimtar i vlerësimeve të ekspozimit të Radonit në një popullatë
të caktuar.
Mundësia për të konvertuar përqëndrimet mesatare të Radonit në dozë efektive që
janë rezultat i analizave të kohëve të fundit dhe i modeleve esperimentale, nxjer si nevojë
pajisjen me instrumenta dhe rregullore të organizmave të kontrollit. Përpara nisjes së një
aksioni ose kërkimi shqyrtohet metodologjia e matjes duke zgjedhur instrumenta më të
përshtatshëm.
Për matjen e përqëndrimit të radonit në mjedise të mbyllura përdoren dy metoda, të
ndryshme nga njëra tjetra, përsa i përket kohës së monitorimit:
 metoda aktive e matjes së përqëndrimit
 metoda pasive e matjes së përqëndrimit
Për të gjykuar në mënyrë sa më të saktë për nivelin mesatar vjetor të përqëndrimit të
Radonit në një mjedis të mbyllur, në këtë studim është zgjedhur metoda pasive e matjes
së përqëndrimit të Radonit. Monitorimi pasiv mbështetet në një monitorim afatgjatë dhe
si pasojë përfaqëson më mirë ekspozimin e vazhdueshëm të njeriut në mjediset ku ai
jeton.
Ekzistojnë disa lloje dedektorësh pasive të cilat ndryshojnë nga përbërja, forma dhe
ndjeshmëria e tyre. Dy nga dedektorët pasivë më të përdorshëm janë LR-115 dhe CR-39,
të cilët gjithashtu kanë veti të ndryshme nga njëri tjetri. Dedektori LR- 115 është i
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përbërë nga një film me bazë të nitrocelulozës kurse dedektori CR- 39 është i përbërë nga
një film me bazë të polikarbonatit. Dedektori CR-39 është 4 herë më efikas se dedektori
LR-115, arsyeja qëndron në atë se detektori CR-39 e ka pragun e sipërm energjitik të
dedektimit të grimcave alfa prej afro 20 MeV. Kështu që, detektori CR-39 regjistron
grimca alfa të emetuara nga siperfaqja e vetë detektorit, do të thotë se në dendësinë e
plotë të gjurmëve futen edhe ata pasardhës së radonit që janë sedimentuar në dedektor.
Dedektori i gjurmëve LR-115 ka pragun e lartë të detektimit për grimca alfa midis 4 dhe
5 MeV dhe ai nuk dedekton rrezatimin alfa të pasardhësve të sedimentuar të radonit.
Detektori CR-39 detekton grimcat alfa në diapazonin e plotë të energjive që emeton
radoni dhe pasardhësit, gjë që nuk është në rastin e detektorit LR-115. Dedektorët e
përdorur prej nesh janë të tipit "Gamma Data" me film CR-39 ose ndryshe Detektorë të
Ngurtë me Gjurmë Bërthamore (Solid State Nuclear Track Detectors - SSNTD), të futur
në një mbajtëse antistatike (tip NRPB/SSI). Këta dedektorë bazohen në teknikën gjurmë
lënëse nga e ka marrë dhe emrin dedektori SSNTD. Dedektorët pasivë që shërbejnë për
matjen e përqëndrimit të Radonit vendosen në mjediset ku do të matet përqëndrimi
kryesisht në katet e parë dhe në bodrumet e ndërtesave dhe lihen në të njëjtin ambjent pa
u lëvizur për një periudhe tre deri gjashtë muaj.
Në këtë studim detektorët u vendosen në ambjente të ndryshme të banesës, rreth 1 ose
2 m lartësi nga dyshemeja dhe sa më larg të jetë e mundur nga dritaret dhe dyert për të
shmangur rrymat e ajrit. Pasi u shënua data e vendosjes, dedektorët qëndruan të
ekspozuar në ambjent per 3 muaj gjatë periudhës Shkurt – Maj 2014.

4.3.1 Karakteristikat e dedektorëve CR-39
Detektorët pasivë që janë përdorur në këtë studim kanë një ndërtim të thjeshtë, dhe
bazohën në teknikat gjurmë-lënëse. Detektori Radtrak përbëhet nga mbajtësja plastike me
dimensione:Diametri 4.5 cm, Lartësia 2.0 cm. Brenda saj vendoset filmi CR-39 në formë
drejtkendëshe me trashësi 1 mm dhe me përmasa 13 x 37 mm. Në figurën 4.2 jepen
pamje të jashtme dhe të brendshme të dedektorëve CR-39

Figura 4.2. Pamje të jashtme dhe të brendshme të dedektorëve CR-39
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Filmi është i fiksuar brenda dhomës dhe është në bazën e poshtme të saj. Materiali i filmi
CR-39 është një polimer i karbonatit të diglikolit.
Filmi CR-39 zotëron cilësitë e mëposhtme:






ndjeshmëri të lartë ndaj rrezatimit
pastërti dhe uniformitet të lartë optik
strukturë molekulare uniforme
efektivitet të lartë të lënies së gjurmës
qendrueshmëri të lartë termike

Nga të gjitha këto, vetia më e rëndësishme e këtij dedektori është ndjeshmëria e tij e lartë
ndaj grimcave të ngarkuara, gjë që lejon përdorimin e tij në dozimetrinë e grimcave alfa.
Vlera mesatare e përqëndrimit të radonit <C> gjatë ekspozimit të dedektorit dhe numri i
grimcave për njësi të sipërfaqes së detektorit r në njësi të kohës së ekspozimit jepet me
ekuacionin:
< 𝐶 >= 𝑘 × 𝑟

(4.1)

Konstantja e proporcionalitetit, k, është koefiçenti kalibrues dhe varet nga lloji i
dedektorëve të grimcave që është shfytëzuar, kushtet e ekspozimit dhe faktorit të
ekuilibrit radioaktiv midis radonit dhe pasardhësve të tij. Faktori kalibrues mund të
përcaktohet si raport midis vlerës mesatare të përqëndrimit të radonit në një interval
kohor dhe dendësia e gjurmëve në dedektor për njësi të intervalit kohor të ekspozimit.

4.3.2.Përpunimi kimik i dedektorëve pasive të radonit
Pas ekspozimit në mjedisin ku është vendosur dedektori i radonit CR-39, ai i nënshtrohet
përpunimit kimik, një proces ku duhet të tregohet kujdes i vecantë. Grimcat alfa kur
bashkëveprojnë me dedektorin kanë energji të ndryshme dhe gjurma (track) që ato lënë
ka madhësi të ndryshme. Gjurmët janë të padukshme madje nuk mund të shihen dhe me
mikroskop. Për t'u bërë të dukshme ato i nënshtrohen përpunimit kimik. Përpunimi
konsiston në grryerjen e sipërfaqes së dedektorit sidomos në vëndet ku ka “dëmtime” nga
grimcat alfa. Kjo bën që këto “dëmtime ”të kthehen në gjurmë të dukshme dhe për një
mikroskop të zakonshëm.
Për përpunimin kimik të dedektorëve përdoret tretësirë NaOH 6M (ose KOH 6M) në
temperaturën 70 – 80oC (Koukouliou., 2003). Filmat CR- 39 vendosen në një mbajtëse
inoksi, që të sigurohet përpunimi sa më uniform i tyre. Mbajtësja, me filmat e fiksuar në
të, zhytet në tretësirën e përgatitur të sodës së përqendruar dhe mbahet në termostat në
temperaturë 70°C për 14 orë. Në Figurën 4.3 (a,b) paraqitet trajtimi kimik i filmave të
dedektorëve
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a)

b)

Figura 4.3. Trajtimi kimik i filmave të dedektorëve

Me qëllim që të ndërpritet gërryerja e tyre e mëtejshme dedektorët shplahen për 10
minuta në ujë të rrjedhshëm dhe më pas me ujë të distiluar. Pas shplarjes me ujë të
distiluar dhe tharjes në letra filtri, dedektorët janë gati për matje (Figura 4. 4).

Figura 4.4. Filmii tharë, gati për matje në mikroskop
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4.3.3.Përcaktimi i përqëndrimit të Radonit
Numërimi i gjurmëve të dedektorëve CR-39 mund të kryhet me mikroskop të
zakonshëm ose me mikroskop dixhital (Figura 4.5). Dedektori (Figura 4.6) vendoset në
platformën e mikroskopit dhe merret imazhi në ekranin e kompjuterit. Matjet kryhen
duke zhvendosur platformën e mikroskopit dhe bashkë me të edhe filmin, duke marrë
rreth 30 fusha të rastësishme dhe për çdo njërën prej tyre bëhet numërimi i gjurmëve.

Figura 4.5. Mikroskopi dixhital Olympus
Në çdo rast është e nevojshme numërimi i gjurmëve të fonit për dedektorin e
paekspozuar. Ky fon ekziston për shkak të papastërtive të ndryshme, që mund të ketë vetë
sipërfaqja e dedektorit nga rrezatimi kozmik, nga ndonjë papastërti radioaktive, nga
neutronet e shpejtë ose nga ekspozimi i Radonit në ambjentin ku janë dedektorët para se
të vendosen për ekspozim.
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Figura 4.6. Pamje në mikroskop të filmit të ekspozuar dhe trajtuar
Përqëndrimi i Radonit, në ajrin e mjedisit ku kryhet matja, është në përpjestim të
drejtë me numrin e gjurmëve në njësinë e sipërfaqes së dedektorit plastik. Përqëndrimi i
radonit, i përcaktuar nëpërmjet numrit të gjurmëve në njësinë e sipërfaqes, gjendet
nëpërmjet formulës:
𝐶=

𝑁−𝑏
𝐹×𝑇

(𝐵𝑞/𝑚3 )

(4.2)

- C - është përqendrimi i Radonit (Bq/m3)
- N - është numri i gjurmëve për njësi të sipërfaqes (gjurmë/cm2)
- b - është densiteti i gjurmëve të fonit (gjurmë/cm2)
- F - është faktori i ndjeshmërisë së dedektorit (gjurmë.cm2/kBq.orë.m-3)
- T - është koha e ekspozimit të dedektorit (orë)
Në rrugë eksperimentale është përcaktuar nga ana e kompanisë prodhuese të
dedektorëve se densiteti i gjurmëve të fonit është i barabartë me (202) gjurmë/cm2 dhe
faktori i ndjeshmërisë i barabartë me (2.6  0.2) gjurmë/kBqh.m-3. Konstantja e
proporcionalitetit, k, është koefiçenti kalibrues që varet nga lloji i dedektorëve të
përdorur, kushtet e ekspozimit dhe faktorit të ekuilibrit radioaktiv midis Radonit dhe
pasardhësve të tij në seritë radioaktive të zbërthimit. Faktori kalibrues mund të
përcaktohet si raport midis vlerës mesatare të përqendrimit të Radonit në një interval
kohor dhe dendësisë së gjurmëve në dedektor, për njësi të intervalit kohor të ekspozimit.
Kompania Landauer është çertifikuar sipas standarteve ISO 17025 dhe ISO 14001.
4.3.4. Metoda e kalibrimit të detektoreve të matjes
Cilësia e një matje është baza e një integrimi të mirë të vetë matjes. Përtë patur
një preçizion më të lartë të matjes është e nevojshmë kryerja me periodicitet dhe me
profesionalizëm maksimal shkencor të kalibrimit të instrumentave. Kalibrimi që kryhet
mbi instrumentet e përdorur për matjen e gazit Radon është relativisht i lehtë pasi bazohet
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kryesisht mbi rezultatin e burimeve standartetë referimit. Veshtirësitë kryesore të tipit
teknologjik dhe fizik hasen në realizimin e qarqeve të nxjerjes së Radonit nga burimi
radioaktiv standart. Objektivi i kalibrimit ështëtë mund të matësh më instrumentat
subjektive të kalibrimit një kampion të gazit Radon duke ditur më siguri absolute numrin
e atomeve të Radonit prezentënë kampion. Më kompleks është realizimi i standartit të
referimit tëpërdorur në kalibrin e produkteve të zbërthimit të Radonit. Veshtirësitë më të
mëdha qëndrojnë në: të mund të shënosh (mbulosh) radioaktivitetin e pjesës natyrale dhe
të prodhosh një aerosol artificial më karakteristika të parametrave të kokrrizave të
ngjashmeme atë natyror. Një vështirësi më e vogël qëndron në ruajtjen në intervale të
rëndësishëm kohe, (koha e thithjes se ajrit mbi filtër) përqëndrimin e radioaktivitetit të
veçantë dhe të karakteristikave të tij fizike (dinamike, dimensionet e pjesëzave). Zonat
radioaktive realizohen në dhoma të quajtura “dhomat e Radonit” me gjeometri të
ndryshme dhe me dimensionetë ndryshme.
Një zonë sëcilës mund t'i referohen është e karakterizuar nga këto parametra:
-

përqëndrimi i Radonit dhe produkteve të tij të zbërthimit
faktori i ekuilibrit FE
pjesa e lirë e energjisë potenciale 
përqëndrimi dhe shpërndarja e përmasave të aerosolit.
faktorë klimatikë, lagështia, presioni, temperatura
Realizimi i zonave të referimit me kontrollin e parametrave të ndryshëm paraqet
problemetë standartizimit të vetë impiantit, mbi të gjitha përsa i përket realizimit
të aerosoleve të qëndrueshëm në përqëndrimin dhe shpërndarjen e kokrrizave. Me
termin “standartizim i zonës së atmosferës së referimit" tregohet veprimtaria e
realizimit dhe standartizimit të kushteve klimatike dhe radioaktive të volumeve të
caktuara tëpërdorur në dhoma.

4.3.5. Besueshmëria e të dhënave të detektoreve pasiv dhe saktësia e matjes
Institutii Fizikës Bërthamore të Zbatuar është ivetmi institucion në Shqipëri i cili
kryen matjen e përqëndrimit të radonit në ambjentetë brendëshme me metodën pasive
duke realizuar të gjithë proceset e matjes. Metodika e matjes që ndiqet në laboratorin e
radonit është e miratuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet. Ky është një faktor
shumë i rëndësishëmpër arsyen e vetme se rezultatet e kryera nga Instituti i Fizikës
Bërthamore të Zbatuar janë të njohura nga organizata dhe institucione ndërkombëtare si
në rastin e Komisionit Europian dhe konkretisht Joint Research Centre (JRC) Institute
for Transuranium Elements.
Gjithashtu institucioni ynë ka marrë pjesë në teste ndërkrahasuese të rezultateve për
saktësinë dhe besueshmërinë e matjeve.
Një nga këto analiza ka qënë dhe ndërkrahasimi në përputhje me standartet ISO 17025, i
organizuar gjatë vitit 2014 nga International Radiation Protection Association dhe
institucionetë tjera në Ujrat Termale “Lurisia spa” (Cuneo, Italy).
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Seti i dedektorëve të dërguar nga Institute i Fizikës Bërthamore të Zbatuar mbante emrin
ALB01 dhe kod identifikimi 33, të faktuara në Figurën 4.7.

Figura 4.7. Pjesëmarrja e IFBZ në test ndërkrahasimi

Në një vend të gërmuar thellë (Figura 4.9) me përqëndrim të lartë të Radonit në ajër dhe
ujë, u vendosën dedektorë nga të gjithë laboratorët pjesëmarrëse në ndërkrahasim.

Figura 4.8. Pamje të zonës së gërmuar me përqëndrimetë larta të Radonit

Në raftet F2 (Figura 4.9 (a,b)) u vendosën 20 dedektorët e laboratorit tonë dhe u
ekspozuan me një doze të panjohur për pjesmarrësit nëndërkrahasim. Më pas ato iu
nënshtruan trajtimit kimik dhe matjes në mikroskop.
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a)

b)

Figura 4.9. Pozicioni i vendosjes se dedektoreve të laboratorit tonë
Rezultatet e marra treguan përafrim shumë të mirë të vlerave të dhëna nga laboratori ynë
(Kodi 33) në paraqitjen e të gjithë laboratoreve pjesëmarrës (Figura 4.11), me një
shmangie brenda kufijve të pranuar; gjë që bën plotësisht të besueshme nivelet e
përqëndrimit të Radonit në ambjentet e matura.

Figura 4.10. Rezultatet e laboratorëve pjesëmarrëse në ndërkrahasim (IFBZ-kodi 33).
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4. 4. Rezultate dhe diskutime
4.4.1.Përcaktimi i përqëndrimit të radonit në ambjente të brendshme
Studimi i përqëndrimit të radonit në banesa, kryesisht në pallate dhe shtëpi private
u realizua gjatë vitit 2014, në 10 qarqe të Shqipërisë në të cilat u përfshinë 18 qytete.
Përcaktimi i zonave të studimit u mbështet në disa kritere parësore dhe në studime të
publikuara më herët në këtë fushë nga (Bode et al, 2002), dhe (Dogjani et al, 2002).
Duke u bazuar në këto studime, janë zgjedhur disa qytete të cilët plotësojnë disa kushte
për një studim gjithë-përfshirës:
 qytete, që kanë një dendësi më të madhe të popullsisë si, Tirana, Shkodra, Fieri,
Elbasani, Korça, dhe Gjirokastra.
 qytete, që nuk janë studiuar më parë me metodën pasive si, Fieri, Berati, Puka,
Gjirokastra, Kukësi.
 qytete, për të cilët, nga studimet më të hershme është evidentuar prania e shumë
rasteve me vlera mesatare të larta të përqëndrimit të radonit (disa herë mbi
normën e lejuar), fakt ky, që tregon se "rreziku Radon" është i dukshëm dhe
evident. Të tilla qytete janë, Tirana, Kukësi, Gjirokastra, Korça dhe Shkodra.
Në këtë studim u përfshinë gjithësej 247 banesa, (shtëpi private dhe pallate) të cilat u
studiuan më dedektorë pasivë gjurmë-lënës SSNTD, CR -39.
Të gjitha vlerat e gjetura u pasqyruan në database-in e krijuar përtë gjitha matjet e radonit
në vendin tonë. Database përmban kodin për çdo dedektor datën e vendosjes, datën e
marrjes së dedektorit dhe disa karakteristika të vendit ku është vendosur dedektori si
përcaktimi i katit të baneses, dhoma e gjumit apo e ndenjes etj.
Mbas vlerësimit të të gjitha rezultateve të gjetura shpërndarja e përqëndrimeve të radonit
në ambjentet e brendshmë CRn varion midis vlerave nga 14 Bq m-3 deri 1238 Bq m-3.
Duke parëme kujdes të gjitha rezultatet e disponueshme,është vërejtur se këto të dhëna
ndjekin një shpërndarje lognormal, të kontrolluar nga testi Kolmogorov-Smirnov. Në
Figurën 4.11 është paraqitur shpërndarja lognormale e database-it e rezultateve të
përqëndrimeve të radonit për 247 matjet.
Pjesa më e madhe e të dhënave varion midis vlerave 90-140 Bqm-3 pra këto vlera të
përqëndrimeve të radonit gjenden më shpesh në rezultatet tona dhe pjesa tjetër e të
dhënave u takon vlerave të cilat tejkalojnë vlerat limit mbi 200 dhe 400 Bqm-3.
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Figura 4.11 Shpërndarja lognormale e të dhënave të database-it.

Nga analiza satistikore e të gjitha rezultateve të mara ka rezultuar se mesatarja
gjeometrike (GM) të jetë 103 +80-45 Bq m-3 (me pasiguri 1σ dhe devijim standart
gjeometrik të llogaritur (DSG) e barabartë me 1.8). Mesatarja aritmetike (MA) e
përqëndrimit të radonit për 12 zonat e studiuara është gjetur në vlerën 120 ± 67 Bq m-3.
Nga Figura 4.11 e shpërndarjes së përqëndrimeve të radonit si dhe nga rezultatet
që kemi marë konstatojmë se më pak se 1% e të dhënave janë vlera të veçuara ose të
përjashtuara nga analiza statistikore (d.m.th. tejkalon mesataren + 1.5 zonën kuadratike)
duke përdorur grafikët box-plot. Këto dy vlera i korrespondojnë matjeve të kryera në
bodrume, për të cilat mund të themi se përjashtimi statistikor është i arsyeshëm për faktin
se ventilimi është më i ulët dhe mekanizmat e hyrjes së radoni janë më të shumtë.
Gjithashtu nga analiza e përgjithshme, rezultatet tregojnë se 13% e numrit të banesave në
studim tejkalojnë nivelin e referencës prej 200 Bq m-3 të përqëndrimit të radonit CRn,
ndërsa vetëm <1% e banesave janë mbi 400 Bq m-3 të përqëndrimit të radonit (sipas
V.K.M. 591). Megjithatë, mund të themi se (MA) e matjeve të radonit CRn janë relativisht
të larta në krahasim me vende si Spanja ku (MA) është 80.3 Bq m-3, Turqia ka një (MA)
rreth 81 Bq m-3si dhe shumica e rajoneve Italianë ku (MA) varion në vlerat 25 - 99 Bq m3
(përveç zonës së Lombardisë dhe Lazios me (MA) respektivisht 111 Bq m-3 dhe 119 Bq
m-3).
Të gjitha përfundimet e analizuara më sipër si dhe rezultatet e përqëndrimeve të radonit
në llojet e ndryshme të banesave në Shqipëri janë përmbledhur në Tabelën 4.1.

66

Pёrcaktimi i Elementёve Ndotёs Radioaktive Alfa – Emetues nё Mostra Ambientale dhe
Biologjike me Metodёn Alfa – Spektrometrike
Kozeta (Bode) Tushe

Tabela 4.1. Rezultate të përqëndrimit të radonit sipas llojit dhe katit të banesave
MG
Tipi i
Baneses

Pallat

Shtëpi

Totali

MA±DS

MG

DSG

AM±SD

DSG
Nr

84

163

247

CRn

CRn

(Bq m-3)

(Bq m-3)

90

111

103

1.6

1.8

1.8

Kati

Nr

CRn

CRn

(Bq m-3)

(Bq m-3)

Bodrum

-

-

Kati
përdhes

59

102

Kati I

13

75

Katetë
sipërm

12

58

Bodrum

18

245

Kati
përdhes

143

106

Kati I

2

-

Katetë
sipërm

-

-

Bodrum

18

245

Kati
përdhes

202

105

Kati I

15

64

Katetë
sipërm

12

58

1.6

112 ± 46

100 ± 46
1.6
1.6
1.3
1.7

83 ± 33
64 ± 28
275 ± 180
127 ± 113

130 ± 74
1.3
1.7

25 ± 11
275 ± 180
122 ± 98

120 ± 67
1.9
1.6

75 ± 37
64 ± 28

Gjithashtu nga të dhënat e Tabeles 4.1 mund të theksojmë se mbi 80% e matjeve
janë kryer në katin e parë të pallateve apo të shtëpive private. Në të dyja rastet pallate apo
shtëpi private karakteristikat e ndërtimit nuk kanë ndikuar në përqëndrimin CRn. Vërejmë
se për të gjitha matjet e kryera në katin e pare të pallateve, MG është 102+ 61-38 Bq m3
dhe për shtëpitë private MG është 106+ 74-44 Bq m-3. Pra siç shihet diferenca midis tyre
është e papërfillshme. Duke vazhduar analizën në këtë kontekst ndryshime mjaft të
dukshme të vlerave të përqëndrimit të radonit i shohim midis katevë të banesës. Siç mund
të pritej CRn në bodrume është relativisht i lartë në krahasim me vlerat relativisht të ulëta
në katet e para. Në përgjithësi vërejmë një rënie të përqëndrimit te radonit CRn duke u
nisur nga bodrumi > kati përdhes > katii parë > katet e sipërm, me vlera të mesatares
aritmetike MA të cilat variojnë nga 275 ± 180 Bq m-3 deri në 64 ± 28 Bq m-3.
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Nga gjitha analiza e bërë konstatojmë se numri i matjeve është thelbësore për të vlerësuar
saktë MG dhe pasigurisë së matjeve 1σ të tipit të parë, ku për fazat e ardhshme të matjeve
janë të nevojshme për të pasuar Tabelën 4.2.

Tabela 4.2. Rezultate të përqëndrimit të radonit për 10 qarqet e Shqipërisë. Mesatarja
aritmetike dhe gjeometrike
CRn
%
banesa
Qarku

Popullsia

Nr

Qyteti
(>200 Bq
m-3)

MA±DS
DSG
MG

(Bq m-3)

(Bq m-3)
Korçë

220357

73

Korçë,
Pogradec,
Devoll

25

148

1.5

160 ± 68

Dibër

137047

8

Peshkopi

13

123

1.5

138 ± 54

Kukës

85292

11

Kukës, Has

9

100

1.5

123 ± 53

Gjirokastër

72176

10

Gjirokastër

10

116

1.4

119 ± 42

Tiranë

749365

65

Tiranë,
Kavajë

14

96

2.0

112 ± 83

Shkodër

215347

30

Shkodër,
Pukë

-

89

1.8

93 ± 39

Berat

141944

16

Berat,
Kuçovë

-

92

1.3

93 ± 22

Fier

310331

25

Fier,
Lushnjë

-

84

1.3

90 ± 21

Elbasan

295827

7

Elbasan,
Peqin

-

82

2.2

75 ± 49

Durrës

262785

2

Durrës

-

-

-

46 ± 5
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Argumentimi i bërë më lart u mbështet në analizën statistikore e të dhënave që
mundësonte database i krijuar me rezultat e përqëndrimeve të radonit për të gjitha qytetet
në studim.
Në kapitullin II paragrafi 2.4 është theksuar fakti se përqëndrimet e gazit radon janë të
lidhura me vendin ku është ndërtesa e cila lidhet drejt përdrejt me përbërjen gjeologjike të
truallit. Në Figurën 4.1 e cila praqet hartën gjeologjike të vendit tonë në mënyrë të
thjeshtuar e cila paraqet shkëmbinjtë kryesore që karakterizojnë njësitë gjeotektonike
kanë veçuar disa zona tektonike: Albanidet e Brendshme (Zonat tektonike Korabi,
Mirdita, Gashi) dhe Albanidet e Jashtme (Zona tektonike Alpet Shqiptare, Krasta –
Cukali, Kruja, zona Jonike, Sazani dhe Ultesira Praneadriatike). Në Figurën 4.12 janë
paraqitur vlerat mesatare të përqëndrimit të radonit për cdo zonë gjeologjike të klasifikuar
si dhe numri i matjeve e cila është vendosur në kllapa që i takon grupeve gjeologjike.

Figura 4.12. Shpërndarja e matjeve sipas klasifikimeve të grupeve gjeologjike dhe vlera
mesatare e përqëndrimit të radonit për cdo zonë të ndarjes.

Përqëndrimet e Radonit CRn në ambjentet e brendshme në rajonet Durrës, Fier,
Tiranë, Berat dhe kryesisht zona Pranadriatike (PAD), karakterizohen në përgjithësi nga
vlera relativisht të ulëta nga 20 Bq m-3 deri në 150 Bq m-3. Numri më i madh i matjeve
bie mbi zonën PAD me 107 matje ku nga raportimi i rezultateve shohim një
ndryshueshmëri të lartë të vlerave të përqëndrimit të radonit në qytete e përfshira në këtë
zonë. Vlerat më të larta të përqëndrimeve të radonit janë gjetur në qytetin e Tiranës e cila
ndikon në rritjen e mesatares të përgjithshme për këtë zonë gjeologjike. Theksojme se, në
qarkun e Tiranës vihen re ndryshime të përqëndrimeve të radonit shumë të lartë,
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përqëndrimi relativisht të lartë të uraniumit në tokë janë raportuar nga studime të tjera
(Dogjani, 2014) me një ndryshim të madh prej 3.5 deri 8.4 mg g-1. Ndryshueshmëria e
lartë e përqendrimeve të uranit në formacionin gjeologjik ne njësinë PAD kërkon një
studim të gjërë dhe më të hollësishëm të kësaj zone, pasi ajo është një nga zonat më të
banuara në Shqipëri. Variacioni i madh është konfirmuar edhe nga disa rezultate të
papublikuara megjithatë; përqëndrimet janë gjetur të jenë relativisht të ulëta, duke filluar
nga 1.5 në 5.2 mg-1. Ndërsa, në rajonin e Fierit dhe pjesërisht Berat përqendrimi i
uraniumit në tokë varion nga 1.0 në 2.6 mg g-1.
Zona gjeologjike tjetër që bie në sy është zona Juglindore (ATT) ku përfshin
qarkun e Korcës me 73 matje të përqëndrimit të radonit. Vërejmë se zona ATT, e cila
karakterizohet nga sedimente terrigjene të zhvilluara nga flishe, gur gëlqeror dhe
dolomite shkëmbore, tregojnë përqëndrim shpesh relativisht të lartë të radonit (160 ± 68
Bq m-3). Ky argument mbeshtet dhe në studime të tjera (Popit, 2002) ku janë raportuar
përqëndrime relativisht të larta në banesa të karakterizuara nga themele me ku dominojnë
gurët gëlqerore dhe dolomitet.
Kjo është vërejtur edhe në Zonat tektonike të Krastes (KRA) dhe Jonike (JON),
megjithatë kjo dëshmi është shumë e dobët për shkak të ndryshueshmërisë së lartë dhe
statistikave të ulëta. Zonat e tjera gjeologjike tregojnë përqëndrime të njëjta, por
karakterizohen me ndryshueshmeri të lartë në veçanti për zonen (PAD), e cili
karakterizohet nga sedimente ranore dhe argjilore. Një studim më i zgjeruar është i
nevojshme për të mbështetur me më shumë statistika këto indikacione paraprake.
Kjo tregon se përqëndrimi CRn i radonit në ambjentet e brendshme nuk varet
vetëm nga emanacioni i radonit nga toka apo gurët e themeleve, por nga materialete
ndërtimit dhe karakteristikat e ndërtimit te banesave. Përsa i përket zonave (KOR),
(KRU), (ALL) nuk mund të bëjmë komente paraprake për shkak të numrit shumë të
vogël të matjeve në këto zona.
Të gjitha rezultatet e database-it me të dhënat e përqëndrimit të radonit në
ambjentet e brendshme ku përfishihen shtëpi private dhe pallate u bë shpërndarja
gjeografike e matjeve për çdo qelizë me dimensione 10 km x 10 km. Numri i matjeve që i
takon çdo qelize me dimensione 10 km x 10 km është treguar në Figurën 4.13 të paraqitur
më poshtë.
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Figura 4.13. Numri i matjeve të përqëndrimit të radonit nëpër cdo qelizë me dimensione
10 km x 10 km.

Mesatarja aritmetike përqëndrimit të radonit në ambjente të brendshme sipas numrit të
matjeve të pasqyruara në Figurën 4.13 për cdo ndarje të qelizave me dimensione 10 km x
10 km është treguar në Figurën 4.14.
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Figura 4.14. Mesatarja aritmetike e përqëndrimit të radonit CRn (Bq m-3) për cdo qelizë
me dimensione 10 km x 10 km.
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Këto janë rezultate e para të cilat japin një informacion paraprak mbi
përqëndrimet e radonit në banesa të cilat mbulojnë rreth 10% të territorit të Shqipërisë.
Nga Figura 4.14 shohim se të gjitha rajonet e Shqipërisë kanë një informacion paraprak
sa do të vogël për përqëndrimin e radonit në pallate apo shtëpi private përvec dy rajoneve
të Vlorës dhe Lezhës. Këto dy rajone janë ende të pa studiuara të cilat do të jenë prioritet
i fazave të ardhshme të studimit.
Këto të dhëna ju shërbejnë organizatave apo institucioneve shëndetësore,
mjedisore si dhe shkencave gjeologjike për qëllime studimore që lidhen direkt me
shëndetin e popullatës. Përsa u përket institucioneve jashtë vendit, rezultatet e këtij
studimi u dërguan në Gusht 2016 pranë Komisionit Europian (European Commission,
Joint Research Centre (JRC) Institute for Transuranium Elements, REM Action), për
krijimin e hartës Europiane të radonit për ambjente e brendshme. Në Figuren 4.15 është
paraqitur harta Europiane e Radonit në ambjente të brendshme me të dhënat e mbledhura
në Shkurt 2016. Rezultat e dërguara nga Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar do të
pasqyrohen në hartën Europiane të Radonit në ambjente të brendshme në fund të vitit
2016.

Figura 4.15. Harta Europiane e radonit në ambjente të brendshme
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4.4.2. Vlerësimi i dozes efektive vjetore nga Radoni
Përcaktimi i dozës efektive vjetore nga radoni vjen si rezultat i problematikave të
ndryshme që lidhen drejtpërdrejt me jetesën dhe shëndetin e njeriut. Ekspozimi i
popullsisë për shkak të burimeve natyrore të rrezatimit merr një dozë vjetore 2.4 mSv në
vit ku një kontribut mjaft të ndjeshëm (rreth 50%) e jep gazi Radoni cili është njohur si
shkaktari i dytë i kancerit të mushkërive, pas pirjes së duhanit. Nga raportimet e fundit
Europiane në bazat standarte të sigurisë, studimet epidemiologjike kanë treguar rritje të
numrit të kancerit të mushkërive nga ekspozimi për një kohë të gjatë nga radoni.
Në dekadat e fundit, ka pasur një shqetësim në rritje në shumë vende në lidhje me
krijimin e legjislacioneve kombëtare për përqendrimin e radonit në banesa. Kur ndërkohë
shumë vende kanë përcaktuar nivele të rendit 100 Bq m-3 në banesa, kuadri ligjor në
Shqipëria përcakton nivelet e referencës 200 Bq m-3 për ndërtesat e reja dhe 400 Bq m-3
për ndërtesa të vjetra (respektivisht para dhe pas vitit 2000).
Megjithatë, zgjedhja e niveleve të përshtatshme të veprimit, si kriter për të kryer
strategji lehtësuese dhe zvogëluese të përqëndrimit të radonit duhet të rishikohet në bazë
të planeve kombëtare të studimit.
Këto studime duhet të jenë të vazhdueshme në kohë, në mënyrë që të zvogëlohet
ekspozimi i popullsisë ndaj radonit në banesa. Për të bërë një vlerësim paraprak të
ekspozimit të popullsisë në Shqipëri, kemi llogaritur dozën mesatare vjetore nga hyrja
(inhalimi) i radonit në organizëm të cilin e merr në mjedisin ku jeton. Për këtë qëllim
sipas UNSCEAR kemi përdorur faktorët dhe formulën e mëposhtme:

𝐸𝑅𝑛 = 𝐶𝑅𝑛 × 𝑡 × 𝐹𝑅𝑛 × 𝐷𝑅𝑛 (4.3)

ku:
ERn është doza efektive vjetore nga hyrja (inhalimi) i radonit (mSv/vit),
CRn është përqëndrimi i radonit në mjedisin e mbyllur (Bq m-3),
t është koha mesatare e qendrimit në atë mjedis ku është kryer matja e përqëndrimit të
radonit (80% të kohës), afërsisht 7000 orë në vit,
FRn është faktori i ekuilibrit midis radonit dhe bijave të tij gjatë zbërthimit i cili merret 0.4
DRn është faktori i konvertimit të përqëndrimit të radonit në dozë, 9 x 10-6 mSv Bq-1 h-1
m3.
Faktori i ekuilibrit zakonisht merret i barabartë me 0.4 për faktin se si rezultat i rrymave
ajrore, në mjediset e mbyllura kurdoherë ndodh largimi i pasardhësve të radonit, duke
prishur kështu ekuilibrin radioaktiv të vendosur ndërmjet radonit dhe pasardhësve të tij.
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Nga studime dhe raportime të vëndeve të ndryshme dhe kryesisht nga ato të rajonit, doza
mesatare vjetore varion midis vlerave 0.4 në 9.9 mSv/vit.
Në Tabelën 4.3 janë paraqitur në mënyrë të përmbledhur vlerat mesatare vjetore të
përqëndrimeve të radonit CRn (Bq m-3) të shoqëruar me dozën efektive vjetore
ERn(mSv/vit) të llogaritura me formulën më lart për 10 rajonet e studiuara.
Tabela 4.3. Doza efektive vjetore sipas vlerave mesatare të përqëndrimeve të radonit për
10 qarqet e Shqipërisë
CRn

ERn

%
banesa
Qarku

Popullsia

Nr

Qytetet
(>200
Bq m-3)

GSD
MG

MA±DS

MG

MA±DS

(Bq m-3)

(mSv y-1)

(mSv y-1)

(Bq m-3)
Korçë

220357

73

Korçë,
Pogradec,
Devoll

Dibër

137047

8

Peshkopi

13

123

1.5

138 ± 54

3.9

4.4 ± 1.7

Kukës

85292

11

Kukës,
Has

9

100

1.5

123 ± 53

3.2

3.9 ± 1.7

Gjirokastër

72176

10

Gjirokastë
r

10

116

1.4

119 ± 42

3.7

3.8 ± 1.3

Tiranë

749365

65

Tiranë,
Kavajë

14

96

2.0

112 ± 83

2.2

3.5 ± 2.6

Shkodër

215347

30

Shkodër,
Pukë

-

89

1.8

93 ± 39

2.8

2.9 ± 1.2

Berat

141944

16

Berat,
Kuçovë

-

92

1.3

93 ± 22

2.9

2.9 ± 0.7

Fier

310331

25

Fier,
Lushnjë

-

84

1.3

90 ± 21

2.6

2.8 ± 0.7

Elbasan

295827

7

Elbasan,
Peqin

-

82

2.2

75 ± 49

2.6

2.4 ± 1.5

Durrës

262785

2

Durrës

-

-

-

46 ± 5

-

1.5 ± 0.2

25

148

1.5

160 ± 68

4.7

5.0 ± 2.1
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Dozat mesatare vjetore ERn të paraqitura ndryshojnë nga 1.5 mSv/vit në rajonin e
Durrësit e cila është vlera më e vogël e gjetur deri në vlerën më të lartë 5.0 mSv/vit në
rajonin e Korçës. Por në të vërtetë në këtë kontekst mund të themi se në rajonin e Korçës
është raportuar numri më i madh i matjeve me përqëndrim të radonit mbi 200 Bq m-3 dhe
kryesisht janë 25% e banesave në studim.
Nga llogaritjet doza efektive vjetore për shkak të inhalimit të radonit rezulton të jetë 3.2
mSv/vit e cila i korrespondon vlerës së përqëndrimit prej 101 Bq m-3. Kjo vlerë rezulton
të jetë rreth tre herë më e lartë se norma mesatare vjetore e dozës efektive të popullsisë në
botë e cila është 1.15 mSv/vit, por brenda intervalit 0.2 - 10 mSv/vit për shkak të
inhalimit (duke përfshirë radonin dhe thoron).
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KAPITULLI V

PËRFUNDIME
 Përqëndrimet e aktivitetit të Po-210 në midhje (Mytilus galloprovincialis) nga
Laguna e Butrintit varionin në vlerat 220.0 Bq/kg në 410.0 Bq/kg.
 Përqëndrimet e aktiviteteve të Po-210 në stinën e pranverës janë gjetur rreth dy
herë më të larta se në stinën e vjeshtës, të cilat janë respektivisht 389,5 ± 16.9 Bq /
kg dhe 227,4 ± 5.0 Bq/kg. Këto rezultate janë të krahasueshme me vlerat e
botuara në studime të tjera dhe në veçanti ato nga vendet e rajonit të Mesdheut ku
bën pjesë dhe vendi yne.
 Përqëndrimet më të larta të Po-210 në sezonet e ftohtë mund të ndikohen nga dy
faktorë evidente: cikli biologjik i midhjeve dhe kushtet mjedisore. Indeksi masor
më i ulët në sezonin e ftohtë në krahasim me indeksin masor për sezonin e
ngrohtë tregon se midhjet shfaqin veprimtari më të madhe biologjike dhe
përqëndrime të larta, pra aktivitet më të lartë të Po-210.
Akumulimi i Po-210 në prodhimet e detit nuk ishte e lidhur me madhësinë e
trupit, por është gjetur të jetë forcë e ndryshueshme me përqëndrimet në mjedis,
ujit dhe ndryshimeve sezonale.
 Përqëndrimi maksimal i vlerave të fitoplanktonit në pranverë dhe dimër tregojnë
për rritje të lehtë të përqëndrimit të Po-210 në midhjet.
 Një ndikim i madh në përqendrimin e Po-210 duket se vjen dhe për shkak të
kontributit të lëndëve grimcore nga shkarkimet e forta të ujrave të freskët gjatë
stinëve të vjeshtës dhe të dimrit. Këto hipoteza janë konfirmuar në studime të
ndryshme nga vende të tjera dhe janë gjetur të jenë në përputhje me studimin
tonë.
 Doza efektive vjetore në organizëm e llogaritur për konsum të midhjeve nga një i
rritur në Shqipëri për shkak të Po-210 ndryshon nga 74.2 ± 3.4 μSv/vit në 36.5 ±
1.0 μSv/vit, përkatësisht në stinën e pranverës dhe në stinën e vjeshtës.
 Në rastin e zonave bregdetare dozat efektive vjetore në organet e brendshme për
Po-210 mund të arrijnë vlerat maksimale në mënyrë të arsyeshme deri ne 150 μSv/
vit. Këto rezultate duke i krahasuar me studimet e vendeve të tjera tregojnë se
konsumi i midhjeve të vendit tonë me përqëndrimet e Po-210 nuk përbëjnë asnjë
rrezik për shëndetin publik.
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 Raportohet hapi i parë i shpërndarjes gjeografike të përqëndrimit të radonit në
banesa në harten me qeliza10 km x 10 km. Rezultatet paraprake që përfshijnë 247
matje mbulojnë rreth 10% të territorit të vendit tonë.
 Mesatarja aritmetike e përqëndrimit të radonit në ambjentet e brendshme rezultoi
në nivelin e përqëndrimit 120 ± 67 Bq m-3, ndërsa vetëm 13% e banesave
tejkalojnë nivelin e referencës prej 200 Bq m-3.
 Doza efektive vjetore për shkak të inhalimit të radonit është 3.2 mSv/vit e
llogaritur për vlerën e përqëndrimit të radonit 101 Bq m-3 e cila është brenda
intervalit 0.2 - 10 mSv/vit për shkak të inhalimit (duke përfshirë radonin dhe
thoronin).
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REKOMANDIME

Fazat e ardhshme të përcaktimit të përqëndrimit të radonit në banesa duhet të
synojnë për të rritur statistikat për cdo qelizë dhe të mbulojnë të gjithë territorin e
Shqipërisë për të rritur rëndësinë e këtij informacioni.
Radoni dhe Po-210 konsiderohen të dëmshëm për shëndetin human dhe kanë
peshën më të madhe në dozën e përgjithshme të ekspozimit natyror. Problematika
e vlerësimit të rrezikut Radon është mjaft e gjërë dhe kërkon studime dhe
vlerësime të vazhdueshme, në periudha të ndryshme, për arsye se përqendrimi i
Radonit ndikohet nga një numër i madh faktorësh, gjeologjike, fizike dhe
metereologjike.
Studime të tilla duhet të informojnë publikun rreth problematikës që sjell
rrezatimi alfa dhe kryesisht përqëndrimi i Radonit, në vendin e punës, në shkolla,
shtëpi etj., vende ku secili prej nesh kalon 80% të kohës.
Është e rëndësishme të theksohet se ky studim dhe studime të tjerë në vazhdim do
të shërbejnë për evidentimin e zonave me rrezik Radoni në Republikën e
Shqipërisë për të cilat do të përgatitet një plan veprimi që do të shërbejë për
reduktimin e përqëndrimit të Radonit në këto zona dhe planifikimin e studimeve
të integruara epidemiologjike me Institutin e Shëndetit Publik.
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